Všeobecné obchodní podmínky společnosti CB Šrouby s.r.o.
(dále jen „Všeobecní obchodní podmínky“)
I.Všeobecná ustanovení
1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti CB Šrouby s.r.o.,
IČ: 28133609, DIČ 28133609, se sídlem Vrbenská 199/25, 370 01 České Budějovice, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
19282(dále jen „prodávající“) a kupujícího při dodávkách pevnostních šroubů a matic ze
sortimentu dodavatele (dále jen „zboží“).
2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny odběratele prodávajícího a to bez
ohledu na to, zda jsou fyzickými nebo právnickými osobami.
3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem podpisu Všeobecných obchodních
podmínek společnosti. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky
jednostranně upravovat. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových
stránkách
4) Všechny vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami, se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak příslušnými
ustanoveními Obchodního případně občanského zákoníku ve znění platném k datu uzavření
smlouvy ( potvrzení objednávky prodávajícím).
II. Objednání zboží
1) Objednávku zboží může kupující provést písemně poštou, e-mailem nebo telefonicky. Prodávající
je oprávněn vyzvat kupujícího, aby svoji telefonickou objednávku potvrdil a to písemně poštou
nebo e-mailem, přičemž kupující je v takovém případě povinen výzvě prodávajícího vyhovět.
Písemná nebo e-mailová objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) Obchodní firmu, IČ a sídlo společnosti;
b) Specifikaci a množství objednávaného zboží;
c) Dohodnutou cenu materiálu bez DPH, případně odkaz na číslo příslušné nabídky
prodávajícího. V případě, že na objednávce nebude uvedena dohodnutá cena, bude prodávající
vycházet z příslušného ceníku platného v den objednání a slevy kupujícího;
d) Je-li to možné, jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí zboží od prodávajícího. Nebudeli tento údaj uveden, má se zato, že k převzetí zboží je oprávněn kupující, případně kterýkoliv
z jeho zaměstnanců;
e) Místo a datum dodání zboží, tyto údaje lze telefonicky upřesnit na základě potřeby kupujícího
nebo možností prodávajícího.
III. Dodání zboží
1) Pokud si odběratel sjedná dopravu nebo pokud dodání zboží zahrnuje dopravu, je zboží
považováno za dodané předáním prvnímu dopravci. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická
osoba oprávněná k provozování dopravy. Dodací adresa, na kterou je zboží odesíláno, je adresa
sdělená odběratelem v písemné objednávce nebo smlouvě. Pokud taková adresa není, je dodací
adresou adresa sídla odběratele. Při převzetí od dopravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít.

2) Předání a převzetí zboží při vlastním odběru bude kupujícím, resp. jím pověřenou osobou
potvrzeno na dodacím listu. Potvrzený originál dodacího listu si ponechá prodávající a jeho kopii
obdrží kupující. Kupující je povinen zajistit, že zboží bude převzato k tomu oprávněným
zaměstnancem či jinak oprávněnou osobou, která potvrdí předání a převzetí zboží. Zboží se má za
řádně předané a převzaté, bude-li na dodacím listu uvedeno jméno přebírající osoby a její podpis,
datum převzetí, RZ vozidla, které zboží odváží či přiváží a případně i otisk razítka kupujícího.V
případě pochybností se má zato, že zboží bylo převzato osobou k tomu kupujícím řádně
pověřenou.
3) Při zjištění závady na dodaném materiálu nebo neshody dodaného zboží s dodacím listem je
kupující povinen toto zaznamenat na dodací list a neprodleně o této skutečnosti informovat
příslušného referenta (zaměstnance prodávajícího) uvedeného na dodacím listě.
4) Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, zejména riziko za jeho
poškození, ztrátu či zničení.
5) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní
ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny je výlučným vlastníkem dodávaného zboží prodávající.
6) V případě dlouhodobých dodavatelsko – odběratelských vztahů mohou účastníci dohodnout,
že prodávající nebude kupujícímu fakturovat za každou jednotlivou dodávku zboží, ale vždy
za materiál odebraný za určité období, zpravidla za období jednoho měsíce. Podrobné podmínky
budou předmětem samostatné dohody účastníků.
IV.
Daňové doklady a placení kupní ceny
1) Prodávající je povinen na dodávané zboží vystavit fakturu, která bude obsahovat všechny
náležitosti daňového dokladu, zejména označení prodávajícího a kupujícího, označení dodávaného
zboží, kupní cenu včetně DPH a dále termín splatnosti. Fakturu spolu s kopií dodacího listu a
kopií případné objednávky zašle prodávající na adresu sídla kupujícího, nebude-li dohodnuta jiná
doručovací adresa.
Nebude-li faktura obsahovat předepsané údaje, má kupující právo tuto fakturu ve lhůtě 7mi dnů
ode dne doručení vrátit prodávajícímu spolu s oznámením nedostatků, které kupující ve faktuře
shledává. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu vady faktury opravit
a opravenou fakturu zaslat kupujícímu. Vrácení faktury kupujícím pro její vady však nemá vliv na
sjednanou dobu splatnosti, která běží ode dne dodání zboží.
2) Bude-li zboží placeno v hotovosti při předání zboží, vystaví prodávající fakturu – pokladní daňový
doklad při převzetí zboží kupujícím.
3) Kupující je povinen kupní cenu zboží uhradit v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. Kupní
cena se považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího, který bude
uveden na každé faktuře.
4)

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupí ceny je prodávající oprávněn, nikoliv však povinen,
účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení
s úhradou kupní ceny.

5)

Prodávající zůstáva majitelem zboží až do jeho úplného zaplacení a vyhrazuje si v případě
nezaplacení právo odebrat zboží zpět.

V.
Reklamace
1) Záruka za jakost činí 24 měsíců na mechanické vlastnosti a 6 měsíců na povrchovou úpravu, při
dodržovámí následujících podmínek: skladování v suchých a větraných místnostech bez
přítomnosti výparů chemikálií a to ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu

dopravci. Nároky z prodávajícím poskytované záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
2) V případě oprávněně uplatněného nároku ze záruky za jakost má kupující nárok na:
a) Výměnu zboží;
b) Bezplatné odstranění vad zboží;
c) Přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) Odstoupení od kupní smlouvy;
3) Kupující je povinen při řešení vzniklé reklamace poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost
tak, aby byla minimalizována případná škoda.
4) Právo kupujícího na uplatnění nároků ze záruky za jakost zaniká:
a) Když neprodleně a co nejdříve (prokazatelně) bez zbytečného odkladu neoznámí
prodávajícímu zjištěnou vadu, přičemž toto oznámení vyžaduje písemnou formu a musí být
doručeno na adresu prodávajícího.
b) Jsou-li vady zboží zapříčiněny kupujícím, zejména neodbornou manipulací se zbožím, jeho
nevhodným skladováním nebo nevhodným použití či zapojením.

VI.
Řešení sporů
Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení sporů či nesrovnalostí
vzniklých z Rámcové kupní smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Spory vzniklé
z Rámcové kupní smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek a spory vzniklé v souvislosti
s obchodním vztahem jimi založeným, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv
z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Spory
budou rozhodnuty na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález vydán bez
nařízení jednání. Při řešení sporů se užije procesních pravidel a pravidel pro doručování obsažených v
Jednacím řádu pro řízení před rozhodci Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. V případě, že
nebude možné spor řešit v řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., bude rozhodnut příslušným soudem.
VII.
Doklady vztahující se k dodávanému zboží
Prodávající se na vyžádání zavazuje předat kupujícímu k dodávanému zboží veškeré doklady a
potvrzení požadované zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem. Pokud bude
kupující požadovat doložení jiných dokladů vztahujících se ke zboží než těch, které jsou uvedeny
v předchozí větě, musí tento požadavek uvést v objednávce zboží (čl. II) s přesnou specifikací
požadovaných dokladů, přičemž prodávající je povinen předat tyto doklady pokud jejich dodání
kupujícímu výslovně potvrdí.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky platí pro prodávajícího a kupujícího pokud mezi nimi nedojde k jiné písemné dohodě.

