VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I.
VZNIK KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupní smlouva vzniká na základě písemného či elektronického objednání zboží kupujícím a je následně potvrzena ze strany prodávajícího.
Není-li písemná objednávka potvrzena, kupní smlouva nevzniká. Objednávky uskutečněné telefonicky nezakládají kupní smlouvu. Takto
uskutečněné objednávky musí být proto ještě vždy kupujícím učiněny písemně (e-mailem) a tyto následně opět písemně potvrzeny prodávajícím.
II.
KUPNÍ CENA
2. Kupní cena za zboží je stanovena podle ceníku platného v době uzavření kupní smlouvy a není v ní zahrnuta DPH, která je účtována
samostatně. Kupující souhlasí s tím, že může dojít ke změně ceny v souladu s ceníkem platným v době zdanitelného plnění (v den vystavení
faktury). Kupující je povinen uhradit prodávajícímu i cenu obalů, které mohou být i vratné. V případě, že kupující vrátí zpět použité obaly
v termínu, který činí 3 měsíce od prodeje, má nárok na vrácení prodejní ceny daného obalu, která je ponížena o náklady na manipulaci a čištění.
Náklady spojené s dopravou prázdných obalů nese v plné výši kupující. Náklady spojené s dodáním zboží, tj. cena dopravy zboží, pojištění a
veškerá rizika s dopravou spojená se řídí dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a následně podmínkami INCOTERMS 2010. Cena obalů se
hradí v obvyklé výši a cena dopravy ve skutečné výši.
3. a) Kupní cenu zboží je kupující povinen zaplatit na základě faktury. Splatnost jednotlivých faktur je individuální a pro každého zákazníka jiná.
b) V případě prodlení kupujícího s placením faktury je prodávající v dalších dodávkách oprávněn požadovat platbu kupní ceny předem na
základě zálohové faktury nebo požadovat úhradu kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží. Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání
fakturované částky na účet prodávajícího.
c) Pokud kupní cena zboží nepřesahuje částku 10 000 CZK- (bez DPH), zavazuje se kupující uhradit ji buď v hotovosti při převzetí zboží,
nebo úhradou předem na základě vystavené zálohové faktury, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.
III.
DODÁNÍ ZBOŽÍ
4. Prodávající se zavazuje řádně splnit kupní smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění). Dodržení
doby plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout.
5. Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu nebo umožněním převzetí zboží
kupujícím v sídle prodávajícího. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu dodací list a certifikát jakosti, s výjimkou kosmetických a
drogistických výrobků. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
6. Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci v sídle prodávajícího. V
případě sjednání vlastního odvozu zboží (viz INCOTERMS 2010 výše) kupujícím, vyzve prodávající kupujícího k odběru. Tato výzva může být
učiněna písemně, telefonicky či elektronicky. Pokud kupující zboží nepřevezme do jednoho týdne ode dne výzvy k odběru, souhlasí s tím, aby
zboží bylo uskladněno na náklady kupujícího, a dává souhlas s vyfakturováním kupní ceny. Za den převzetí zboží se v takovém případě považuje
osmý den od výzvy k odběru. Tento den je pro tento případ rovněž sjednán jako den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud neodebere kupující
zboží do jednoho měsíce od převzetí výzvy, kupní smlouva se tímto ruší. Pro tento případ kupující souhlasí s tím, aby prodávající prodal zboží
jinému kupujícímu, a aby si z případně již zaplacené kupní ceny ponechal část, odpovídající nákladům nutně vynaloženým v důsledku
neodebrání zboží kupujícím.
7. Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží.
8. Osobní odběr kupujícím v místě sídla prodávajícího je v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.
IV.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
9. Kupující je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen
reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 5 pracovních dní od převzetí zboží. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě
uvést, jak se projevují, a uvést, jaký nárok z vad uplatňuje.
10. Drobné nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.
11.
a) Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která počíná dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Záruka za zboží
je uvedena v technickém listě, se kterým je zákazník seznámen, popřípadě se řídí údaji uvedenými na etiketách kosmetických a drogistických
výrobků, není-li dohodnuto jinak. Prodávající neodpovídá za vady způsobené živelní či jinou vnější událostí, kterou Prodávající nezpůsobil,
dopravou, nevhodným skladováním či jiným nakládáním se Zbožím v rozporu s technickým listem, návodem k obsluze či etiketou, neodborným
či neoprávněným zásahem, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením, a v dalších případech stanovených občanským
zákoníkem.
b) V případě, že se kupující s prodávajícím dohodnou na dodávce zboží, kterému již uplynula záruční doba, která je pro každý výrobek předem
známa, kupující není oprávněn žádat na prodávajícím kompenzaci za případné vady, které vznikly po prodeji výrobku. Toto riziko vady je
kupujícímu kompenzováno při prodeji přiměřenou slevou z prodejní ceny stejného výrobku v záruční době.
12. Nebezpečí škody za zboží se řídí podmínkami INCOTERMS 2010 viz bod 1

V.
SANKCE
13. Sjednává se smluvní úrok z prodlení se zaplacením kupní ceny (včetně ceny obalů a ceny dopravy a včetně DPH), a to ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení za dobu od prvního do třicátého dne prodlení včetně, a ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
od třicátého prvního dne prodlení až do zaplacení.
14. V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní, byť i jen částečně prodávajícímu splnit tuto kupní smlouvu, uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH. Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit náhradu škody.
VI.
OBALY
15. Vratné obaly vykupuje prodávající za cenu sníženou o amortizaci a čištění ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění. Po této lhůtě budou obaly vykupovány pouze po předchozí dohodě. Vykupují se vždy jen obaly od výrobků prodávajícího a to jen obaly
nepoškozené, kompletní a beze zbytků. Pokud budou dodány obaly nevykupitelné ze shora uvedených důvodů, bude smluvní strana, která obaly
dodala, vyzvána ke zpětnému odběru v termínu do max. pěti dnů ode dne převzetí výzvy. Pokud nebude postupováno dle výzvy, dává tímto
kupující souhlas, aby prodávající podle své volby buď na náklady kupujícího odeslal obaly kupujícímu zpět, nebo aby obaly byly rovněž na
náklady kupujícího zlikvidovány.
16. Sběrné místo použitých obalů: CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem, Česká republika.
VII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
17. V případě, že není dohodnuto jinak, je poplatek za EKOKOM odváděn prodávajícím
18. Kupující se zavazuje v zemi dodání zboží přiznat toto zboží ke zdanění daní z přidané hodnoty.
19. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré změny, které se týkají údajů kupujícího uvedených na této smlouvě, a to i když nebyly
změněny v živnostenském rejstříku nebo obchodním rejstříku.
20. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
21. Osoby uzavírající tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
22. Prodávající bude zpracovávat osobních údaje jednotlivých subjektů sdělené kupujícím pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu,
výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy a následné komunikace související se realizací kupní smlouvy, a za účelem ochrany svých
oprávněných zájmů. K jiným účelům údaje zpracovávány nejsou.
23. Kupní smlouvou, která vznikne na základě bodu 3. těchto Všeobecných obchodních podmínek, zákazník s těmito podmínkami souhlasí a je
jimi vázán.

