Obchodní podmínky MC - Bauchemie s.r.o., IČ 62619934 / div. BOTAMENT® Systembaustoffe
1. Provádění a platnost dohod a prohlášení
Pro naše dodávky a práce platí výlučně následující podmínky. Tyto podmínky
platí též pro budoucí smlouvy. Jinak znějící podmínky jsou pro nás nezávazné,
pokud nejsou od nás písemně potvrzeny. Podmínky objednatele, odchylující
se od našich podmínek, jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jsme je písemně
neodmítli. Vedlejší ujednání, ústní nebo telefonické právní úkony, které jsou v rozporu s našimi následujícími podmínkami nebo v nich nejsou výslovně uvedeny,
jsou právně závazné, jen pokud námi budou písemně potvrzeny. Námi uzavřené
jednotlivé dohody, které se odchylují od našich podmínek, jsou pro nás závazné
pouze pro příslušný jednotlivý případ a neplatí pro pozdější obchody. Objednatel
se zavazuje postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Nabídky, konzultace
Naše nabídky jsou nezávazné. Naše ceny jsou založeny na právě platných výrobních nákladech, jsme proto oprávněni přiměřeně zvýšit dohodnutou cenu, pokud
v době mezi odesláním naší nabídky a dodáním vzrostou naše výrobní náklady.
Ujištění o určitých vlastnostech zboží je závazné pouze tehdy, pokud námi bude
písemně potvrzeno. Ujištění, že užitím našich produktů bude dosaženo výsledků zamýšlených objednatelem, nemůže být právně závazně poskytnuto, neboť
nemáme vliv na způsob užití našich produktů objednatelem. Údaje o spotřebě
v každé formě představují pouze hodnoty dané zkušeností a jsou nezávazné.
Neručíme za opomenutí nebo za nesprávnost rady a sice nezávisle na tom, zda
nás objednatel o radu požádal. Vyloučení ručení za chybnou radu neplatí, pokud
je nám přičten k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost.
3. Dodací lhůty, objednávka na odvolání
Dohodnuté dodací lhůty platí pouze přibližně, pokud nebyl dohodnut fixní
obchod. Pokud jsme nedodali ani po uplynutí písemně stanovené dodatečné
lhůty o délce minimálně 2 měsíců, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Další nároky, které vznikly podnikatelům na základě překročení dohodnuté
dodací lhůty, budou ohraničeny čistou hodnotou objednaného zboží. Události
vyšší moci jako stávky, zastavení podniku, porucha podniku, problémy při dopravě, železniční nebo silniční zácpy a všechny události ležící mimo dosah naší moci
nás opravňují prodloužit dodací lhůtu o dobu trvání překážky nebo odstoupit
od smlouvy, pokud překážka trvá déle než 1 měsíc. Totéž platí i pro námi nezaviněné podstatné ztížení obstarání surovin. Jde-li o objednávku s dodáním na odvolávku, jsme oprávněni k odstoupení, pokud se odvolávka neuskuteční do 1 roku
od odeslání potvrzujícího dopisu. Místo toho můžeme po uplynutí lhůty požadovat smluvenou kupní cenu. V tom případě může objednatel požadovat dodání
v rámci dalšího 1 roku. Pak jeho nárok na dodání zaniká.
4. Odeslání
Odeslání nastává na nebezpečí a účet objednatele z továrny nebo skladu.
Objednatel nese též nebezpečí, pokud bylo dojednáno dodání bez dopravného
a pokud se dodání uskutečňuje jeho vlastními auty nebo dopravními prostředky. Volba trasy dodávky přísluší nám, pokud o tom nebyly uzavřeny jiné zvláštní písemné dohody. Pokud nebylo jednoznačně dohodnuto dopravné, nese
v pochybnostech náklady za naložení a dopravu příjemce. Vnitrozemské dodávky
budou dle volby firmy buď od hodnoty zakázky přes 12.500,- Kč, nebo přes 500 kg
provedeny vyplaceně do stanice příjemce. V každém případě budeme účtovat
expresní příplatek za expresní dodání zboží. Ohledně odeslaného množství a váhy
jsou pro nás závazné pouze hodnoty zjištěné v naší továrně nebo skladu. Bude-li
zásilka převzata poštou nebo ostatními dopravními institucemi bez výhrad, platí
za řádně zabalenou, naloženou a odeslanou. Při váhových údajích platí: sudové
zboží a dvousložkové sudy (páry sudů) jsou stále netto převážené. Všechny ostatní
sudy jsou převážené pouze do váhy obsahu 10 kg netto, platí brutto váha jako
netto. S výjimkou europalet a vícecestných kontejnerů nebudou přijímány zpět
žádné obaly a prázdné sudy. Europaleta, která opustí náš výrobní závod je ihned
účtována objednateli částkou dle platného ceníku nebo 300,- Kč/ks bez DPH.
Zavazujeme se k zpětnému odkupu palet do 12 měsíců ode dne dodání za předpokladu, že bude uvedeno číslo našeho dodacího listu prokazující původ palet
a paleta bude nepoškozena a neznečištěna. Odvoz palet od objednatele k nám
není zahrnutý v ceně dodávky. Objednatel vrací palety na své náklady, pokud
mu nenabídneme svoz palet. Svoz palet nejsme povinni zajišťovat. Po převzetí
a kontrole kvality vrácených palet vystavíme na shodné palety opravný daňový
doklad – dobropis. Jakékoli neshodné nebo poškozené palety budou zfotodokumentovány a poslány zpět na náklady objednatele, který je povinen je přijmout.
5. Placení
Naše faktury jsou splatné 14 dní po vystavení faktury bez srážky, pokud není
písemně dohodnuto jinak. Bude-li překročeno datum splatnosti u jednotlivé faktury, stávají se tímto splatnými všechny ostatní fakturované částky. Vyhrazujeme
si právo dodávat naše zboží jen za hotové, nebo žádat zálohové platby a to bez
udání důvodu. Nebudou-li platby zaslány v žádané lhůtě, jsme bez upomínky
oprávněni účtovat úroky z prodlení podle předpisů obchodního práva. Nárok
na uplatnění našich dále vzniklých škod si vyhrazujeme. Zhorší-li se po uzavření
smlouvy majetkové podmínky objednatele, nebo obdržíme-li po uzavření smlou-

vy nepříznivé informace o objednateli, jsme v tomto případě oprávněni odstoupit
od smlouvy. Nároky na náhradu škody nemohou být v tomto případě uplatněny.
Objednatel je v případě sporu povinen dokázat, že ke zhoršení jeho majetkových
poměrů nedošlo. Před zaplacením splatných fakturovaných částek nejsme povinni k žádné další dodávce. Při překročení platební lhůty jsme oprávněni žádat
od objednatele platbu za všechny ještě nezaplacené dodávky ze všech učiněných
objednávek, a to před dodávkou zboží.
6. Výhrada vlastnictví
Naše dodávky stále podléhají výhradě vlastnictví. Veškeré zaslané zboží zůstává až
do úplného splnění veškerých platebních povinností objednatele naším vlastnictvím. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti při placení ve směnkách nebo šecích
až do jejich proplacení. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti při smísení a (nebo)
zpracování a - poměrně do výše naší pohledávky z dodávky smíseného nebo zpracovaného materiálu - se přenáší na nový produkt. V případě smísení nebo zpracování toto platí jako uvedené v naší zakázce, aniž by se tím zvětšovaly naše závazky.
Objednatel předem postupuje své vlastnické resp. spoluvlastnické právo k nové
vzniklé věci poměrně k části hodnoty zpracovaného nebo smíseného zboží.
Podobně nám objednatel postoupí, a to již předem, své nároky na kupní cenu
nebo výrobní náklady vzniklé zcizením nebo použitím při stavbě, jakož i ostatní práva proti třetím osobám se všemi právy vedlejšími. Objednatel je povinen
nás bez vyzvání informovat. Na naši žádost musí objednatel oznámit postoupení
třetím osobám a poskytnout nám o tom důkaz. Přesáhne-li postoupená pohledávka naši objednávku vůči objednateli o více než 20%, může od nás objednatel
požadovat zpětné zaplacení předem postoupené objednávky a to do této výše.
Objednatel je povinen nám na požádání vystavit listinu o postoupení. Výhrada
vlastnictví trvá též tehdy, pokud bude naše pohledávka přijata v běžné faktuře
a saldo bude vyjádřeno a uznáno. Objednatel nás musí bez výzvy a neprodleně
informovat o zatížení nebo jiném omezení našich práv, pokud jde o naše zaslané
a výhradě vlastnického práva podléhající zboží. To samé platí pro zásahy třetích
osob proti nám příslušejícím předem postoupeným objednávkám. Objednatel je
oprávněn zboží v rámci jeho řádně vedeného a běžného obchodního provozu
zcizovat, mísit anebo zpracovat. Objednateli nepřísluší zcizovat zboží, kterého se
týká výhrada vlastnictví mimo řádný a běžný obchodní provoz.
7. Reklamace
Reklamace od objednatele mohou být přijaty pouze před použitím, zcizením
nebo smísením zboží. Musí být uplatněny v písemné formě neprodleně po obdržení zboží. Vady zjištěné později, pokud se jedná o vady skryté, musí být uplatněny neprodleně po zjištění a to rovněž písemnou formou. Reklamace uplatněné
po uplynutí 1 měsíce po obdržení zboží platí v každém případě za opožděné. Vady,
které mohly být patrné již při řádném šetření před užitím, zcizením nebo smísením
zboží, mohou být reklamovány pouze tehdy, pokud se reklamované zboží nachází ještě v námi používaném balení. Budou-li eventuelní vady zjištěny teprve při
zpracování zboží, musí být práce okamžitě přerušeny a ještě neotevřené nezpracované originální balení musí být zajištěny a musí nám být na požádání k dispozici
za účelem přezkoušení, jinak platí, že zboží je bezvadné. Při oprávněné reklamaci
má objednatel nárok na výměnu zboží (náhradní dodávku). V případě opožděné,
opomenuté nebo nezdařené náhradní dodávky může objednatel žádat změnu
smlouvy nebo stanovení náhrady (snížení). Ručení za vady garantovaných vlastností zůstává při tom nedotčeno.
8. Ohraničení možných nároků na náhradu škody
Jsou-li proti nám v souvislosti s uzavřením smlouvy, dodávkou nebo užitím našeho zboží v rozporu s výše uvedenými stanovenými podmínkami prokázány nároky na náhradu škody, na odškodnění a jiné nároky, které nemohou být uspokojeny náhradní dodávkou, změnou nebo snížením, jsou ohraničeny výší smluvně
dohodnuté kupní ceny. Toto omezené ručení platí nezávisle na tom, jakým právním důvodem jsou nároky podepřeny a též pro další škody. Objednatel je povinen
nás osvobodit od případných dalších nároků svého odběratele. Objednateli se
doporučuje uzavřít se svým odběratelem příslušné dohody.
9. Započtení
Nároky objednatele mohou být proti našim nárokům za účelem započtení uplatněny pouze tehdy, pokud jsme tyto nároky objednatele písemně uznali nebo
pokud se jedná o pravomocně zjištěné pohledávky. Objednatel není oprávněn
k zadržení plateb.
10. Zpětné převzetí
Pokud nejsou dány předpoklady článku 7, je zpětné převzetí námi zaslaného
zboží vyloučeno. Souhlasíme-li výjimečně se zpětným převzetím dodaného zboží,
následuje dobropis jen tehdy, jestliže naše laboratoř stanoví, že zboží je znovu bez
omezení použitelné. Za náklady na zkoušku, úpravu, přepracování a nové zabalení
zboží bude odečteno 20% z fakturované částky. Dobropis se neuskuteční, pokud
výše uvedené náklady převýší fakturovanou částku.
11. Místo plnění, místo soudu
Místem plnění a místem soudu pro obě strany je Plzeň. V případě sporu je příslušným soud prvního stupně v Plzni.

