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Všeobecné obchodní podmínky FERALPI – Praha, s.r.o. platné od 1.3.2003
Čestné prohlášení kupujícího
Kupující prohlašuje, že existuje podle platného českého práva, je řádně zapsán v obchodním rejstříku nebo podniká na základě
platného živnostenského oprávnění, nepodal návrh na výmaz z obchodního rejstříku, nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci, nepodal návrh
na konkurz ani mu není známo, že by třetí osoba tento návrh podala. Dále kupující prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost,
která by měla nebo mohla mít podstatný nebo nepříznivý vliv na plnění jeho platebních závazků vyplývajících z uzavřených kupních
smluv nebo by významně plnění jeho závazků ohrozila či mohla ohrozit.
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Rozsah platnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují prodej zboží mezi kupujícím a prodávajícím (FERALPI - Praha, s.r.o.) a jsou nedílnou
součástí každé kupní smlouvy, resp. potvrzené objednávky.
VOP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě, případně potvrzené objednávce, na některých
podmínkách jinak. Ujednání v jednotlivých kupních smlouvách, pokud jsou odlišná od ustanovení ve VOP, mají před těmito přednost.
Prodávající je oprávněn jednostranně změnit či zrušit tyto VOP. Takto změněnými podmínkami se řídí smlouvy uzavřené po dni účinnosti
změněných VOP. Prodávající je povinen prokazatelně seznámit kupujícího se změněnými VOP ještě před uzavřením kupní smlouvy podle nových
podmínek.
Vznik kupní smlouvy a její náležitosti
Kupující je povinen svou objednávku předložit v písemné formě.
Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (obchodní jméno dle výpisu z OR, sídlo, příp. místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní
spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, dopravní dispozice a požadovaný termín odběru či dodání na místo.
Prodávající potvrdí objednávku kupujícího písemným návrhem kupní smlouvy. V případě zamítavého stanoviska nebo jiného stanoviska sdělí
prodávající tuto skutečnost rovněž písemnou formou.
Kupní smlouva má vždy písemnou formu, jinak je neplatná.
Kupní smlouva musí vždy obsahovat předmět dodávky (množství, jakost, rozměr –u tyčového materiálu) cenu a platební podmínky, dodací lhůtu a
způsob dodání zboží, podpis za každou smluvní stranu.
Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy po dobu 7 dnů od data odeslání, není-li v návrhu kupní smlouvy uvedena jiná lhůta.
Dodací podmínky
Kupující je povinen před prvním odběrem zboží předložit výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) v aktuálním znění a osvědčení o registraci
k dani z přidané hodnoty (pokud je plátcem).
Způsob odběru zboží kupujícím je specifikován v kupní smlouvě.
Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k dodávce zboží.
V případě dodání zboží prodávajícím na místo určení stanovené kupujícím je kupující povinen zajistit vyložení dodávaného zboží na místě určení
bez zbytečného prodlení. Náklady spojené s čekáním nákladního vozu při nezajištěné vykládce je prodávající oprávněn dodatečně vyfakturovat
kupujícímu.
Převzetí zboží v množství a kvalitě sjednané kupní smlouvou potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při složení zboží u odběratele podpisem
dodacího listu s čitelným uvedením jména.
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Cena
Cena zboží se sjednává dohodou smluvních stran v kupní smlouvě.
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Platební podmínky
Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo přepravci k přepravě.
Prodávající si vyhrazuje právo vystavit předfakturu, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě uvedené na faktuře.
Prodávající je oprávněn, aniž by zaslal upomínku, účtovat kupujícímu v případě prodlení s placením úrok z prodlení ve výši 15% ročně z celkové
neuhrazené kupní ceny a úhradu všech nákladů spojených s mimosoudním krytím pohledávky.
Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných kupních
smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy
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Nabytí vlastnického práva
Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem zaplacení úplné kupní ceny za dodané zboží.
Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. jejím složením v hotovosti do pokladny
prodávajícího.
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Záruka za jakost a odpovědnost za vady
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží dle průvodních dokladů.
U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 15-ti pracovních dnů od dodání zboží.
Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Za zjevnou vadu se považuje též vada množstevní.
Reklamace musí mít vždy písemnou formu a musí být doložena doklady pro projednání oprávněnosti reklamace.
Prodávající přejímá záruku za jakost, s výjimkou vad zjevných, po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu
Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o případných vadách neprodleně po tom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.
Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.
Případné reklamační řízení probíhá za přítomnosti zástupců obou stran.
Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen dle dohody obou stran poskytnout kupujícímu jeden z následujících nároků: a)
přiměřená sleva z kupní ceny, b) v dohodnuté lhůtě odstranění vady opravou zboží (jsou-li vady odstranitelné) nebo c) dodávka náhradního zboží
za zboží vadné či dodávka chybějícího zboží.
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Závěrečná ustanovení
Místem plnění smluvních dodávek prodávajícím je sídlo firmy v Kralupech nad Vltavou, V Pískovně 2056.
Uzavřením kupní smlouvy pozbývají veškerá předcházející jednání a korespondence, vztahující se k obsahu kupní smlouvy, právní důležitosti
Změny, doplnění a dodatky kupní smlouvy, příp. potvrzené objednávky jsou platné jen tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemnou formou a jsou
podepsány oběma smluvními stranami.
Právní vztahy neupravené VOP ani kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé při plnění smluvních povinnosti nebo v souvislosti s tím, budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu a to
bez ústního jednání a pouze na základě předložených písemností. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve sporu
podlehne.
Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikajícími mezi nimi z uzavřených smluv a v souvislosti s nimi je rozhodný český právní řád.

Kupující podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami FERALPI-Praha spol. s r.o.
seznámil a že s nimi souhlasí.

