Všeobecné obchodní podmínky
(platné od 1. 9. 2020)
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Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Renobal s.r.o. (dále je „VOP“)
se použijí na všechny kupní smlouvy (Potvrzení objednávky) společnosti
Renobal s.r.o. (dále jen „prodávající“), na jejichž základě prodává své zboží
kupujícímu a kupující zboží od prodávajícího kupuje. Pokud uzavřená kupní
smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto VOP, má úprava
v kupní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou ve VOP.
Jakékoliv jiné podmínky obsažené ve všeobecných obchodních
podmínkách kupujícího, formulářových smlouvách, potvrzeních apod.,
které zašle kupující s objednávkou, potvrzením nabídky atd. se nestávají za
žádných okolností obsahem kupní smlouvy, a to i bez výslovného
odmítnutí ze strany prodávajícího.

Kupní smlouva
Dodávky zboží se uskuteční na základě kupních smluv (dále jen „kupní
smlouva“ nebo „kupní smlouvy“) uzavřených v souladu s těmito VOP.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena:
a) podpisem písemné smlouvy prodávajícím a kupujícím, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak, nebo
b) písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím, nebo
c) jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud je tento způsob definován
v rámcové smlouvě.

2.3.

Nabídky prodávajícího jsou vždy nezávazné a slouží pouze pro vypracování
nabídky kupujícímu.
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Zboží
Pod pojmem „zboží“ se rozumí veškeré zboží, služby nebo další plnění,
které prodávající prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to,
zda je toto zboží, služby nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji,
poskytování kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním do výrobků
kupujícího nebo zda jich kupující využívá pro svou potřebu.
Prodávající dodává kupujícímu dva druhy zboží:
d) standardní zboží prodávajícího (dále jen „standardní zboží)
e) zboží
prodávajícím
vyrobené/zkompletované/upravené
požadavků kupujícího (dále jen „nestandardní zboží“)
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podle

Standardní zboží odpovídá popisu podle technických informačních
seznamů prodávajícího.
Pro objednávky nestandardního zboží předá kupující prodávajícímu
specifikaci a technické výkresy zboží, resp. požadavky na zboží. V případě,
že kupující nemá technické výkresy zboží, prodávající vyhotoví technické
výkresy resp. jinou dokumentaci v souladu s požadavky kupujícího a zašle
je kupujícímu ke schválení. Neobdrží-li prodávající vyjádření kupujícího
k technickým výkresům resp. jinou dokumentaci do 10 dnů, platí uvedené
dokumenty za odsouhlasené.
Prodávající neodpovídá za vady v důsledku nesprávnosti či neúplnosti
specifikace a/nebo technických výkresů kupujícího resp. v důsledku
nesprávnosti či neúplnosti požadavků kupujícího na zboží, jakož i
neodpovídá za porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob
v důsledku dodání zboží na základě specifikace a technických výkresů zboží
kupujícího resp. jeho požadavků.
Zboží bude dodáno v obvyklé kvalitě v souladu s vnitřními předpisy
prodávajícího a bude odpovídat právním předpisům platným v České
republice, a dále všem příslušným českým technickým normám (ČSN). Máli mít zboží jiné než obvyklé vlastnosti, zejména bude-li použito pro jiný
účel než, pro který se obvykle používá, je kupující povinen to výslovně
uvést v kupní smlouvě, jinak k tomu prodávající nebude povinen přihlížet.

Dodací podmínky
Zboží je považováno za dodané kupujícímu dodáním zboží v souladu
s kupní smlouvou.
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Prodávající dodá zboží nejpozději v termínu dodání uvedené v kupní
smlouvě, a to i formou dílčích dodávek. Pokud v kupní smlouvě není
uveden termín dodání, bude zboží dodáno v lhůtě 20 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
Prodávající zboží dodá na místo dodání v souladu s doložkou INTERCOMS
2010 (E) uvedenou v kupní smlouvě.
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a s odbornou péčí
zkontrolovat a prohlédnout a uvést do dodacího listu jakékoliv poškození
zboží včetně poškození obalu zboží. Porušení této povinnosti může vést ke
ztrátě práv vůči přepravci zboží, což bere kupující na vědomí.
Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, přechází na kupujícího
nebezpečí škody na věci a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na
náklady kupujícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn kupujícímu
účtovat skladné ve výši 4,-Kč za každou paletu se zbožím za každý den
prodlení kupujícího s převzetím zboží a dále poplatek za manipulaci ve výši
50,-Kč za každou paletu se zbožím. Vedle toho kupující uhradí náklady na
dopravu zboží do skladu.
V případě, že si kupující nepřevezme zboží ani do 1 měsíce od termínu
dodání, je prodávající oprávněn bez další výzvy kupujícímu zboží dle své
volby prodat třetí osobě nebo zlikvidovat na náklady kupujícího.
Prodávající poté provede kupujícímu vyúčtování vzniklých nákladů. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží dle
kupní smlouvy.
Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem.
Zboží je dodáváno na EUR paletách, přičemž kupní cena 1 ks palety je dle
platného ceníku prodávajícího bez DPH a bude kupujícímu vyúčtována
spolu s kupní cenou zboží. V případě požadavku kupujícího na jiný než
obvyklý způsob zabalení či označení zboží, vyúčtuje prodávající kupujícímu
tyto náklady zvlášť.
Tolerance množství dodaného zboží oproti dohodnutému množství
v kupní smlouvě činí +/- 5% z dohodnutého množství zboží, přičemž
fakturováno bude skutečně dodaného zboží.
Odchylka od dohodnuté jakosti může činit max. 0,2 % z dodaného
množství a nepředstavuje vadu zboží.
Odchylka od dohodnuté jakosti může činit max. 0,2% z dodaného množství
zboží a nepředstavuje vadu zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní
ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je kupujícímu zakázáno zcizit
zboží jakýmkoliv způsobem resp. nakládat zbožím takovým způsobem,
který by znemožnil jeho převzetí prodávajícím v případě nezaplacení kupní
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ceny v plné výši. Kupující je povinen zboží řádně skladovat a dostatečně
pojistit na vlastní náklady proti jeho poškození či zničení.
Kupující tímto opravňuje prodávajícího k odebrání nezaplaceného zboží
v držení kupujícího a za tímto účelem mu uděluje oprávnění ke vstupu do
svých prostor. Odebrání nezaplaceného předmětu koupě neplatí za
odstoupení od smlouvy, pokud to prodávající výslovně neprohlásí.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží
v souladu s kupní smlouvou.

Ceny
Není-li v kupní smlouvě dohodnuta cena zboží, platí cena zboží uvedená
v aktuálním ceníku prodávajícího, resp. cena obvyklá.
V případě, že dojde ke změně vstupních cen energií a/nebo vstupních
materiálů o více než 5% oproti stavu ke dni uzavření kupní smlouvy, je
prodávající oprávněn upravit ceny zboží poměrně o změnu cen energií
a/nebo vstupních materiálů.
Prodávající je povinen změnu cen energií a/nebo vstupních materiálů
doložit kupujícímu na vyžádání.
V případě, že dojde ke změně kurzu CZK (koruny české) ke měně, ve které
je uzavřena kupní smlouva, o více než 3% oproti stavu ke dni uzavření
kupní smlouvy, je prodávající oprávněn upravit jednostranně ceny zboží
v rozsahu změny kurzu. Rozhodným je kurz vyhlašovaný ČNB.
Není-li rozhodnuto jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na výsekové
desky, potahovací formy, na přípravu tiskové litografie, na tiskové
přípravky, balné a přepravné. Tyto náklady bude prodávající kupujícímu
účtovat (fakturovat) samostatně.
Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH, která bude připočtena ve výši
stanovené právními předpisy.

Platební podmínky
Nový zákazník hradí prodávajícímu první 3 objednávky formou proformo
faktury.
Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží na základě
daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od vystavení
faktury (pokud není písemně potvrzeno jinak).
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Pokud bude kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn
požadovat úrok z prodlení ve výší 0,05% za každý den prodlení
z nezaplacené částky.
Kupující není oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu jakoukoliv
svou pohledávku za prodávajícím.
Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči
prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit dle svého uvážení plnění
všech ostatních uzavřených kupních smluv s kupujících či jen některé
z nich, a to až do úplného uhrazení všech splatných závazků kupujícího.
Prodávající je dále oprávněn použít jakoukoliv platbu kupujícího na své
starší splatné pohledávky za kupujícím.

Vady zboží
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady zboží bez zbytečného
odkladu poté, co vadu zjistil; u vad zjistitelných při prohlídce zboží
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V oznámení kupující
přesně specifikuje vadu zboží, tj. o jakou vadu se jedná a jakým způsobem
se projevuje. Oznámení vady zašle kupující doporučeným dopisem,
datovou schránkou (65tm2a) nebo emailem (info@renobal.cz) na
zákaznický servis prodávajícího: Renobal s.r.o. Údolní 1/141, 46861 Desná,
Česká republika.
Po vyřízení nároků kupujícího z vad zboží platí ustanovení reklamačního
řádu prodávajícího ve znění ke dni uzavření kupní smlouvy. Reklamační řád
je uveden na internetové adrese prodávajícího a kupující ho uzavřením
kupní smlouvy bere na vědomí.

Náhrada škody
Smluvní strany odpovídají dle této smlouvy pouze za skutečnou škodu
vzniklou druhé straně. Odpovědnost smluvní strany za nepřímé a/nebo
následné škody je vyloučena.
Odpovědnost prodávajícího za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu
z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní je omezena částkou ve výši 10%
kupní ceny zboží. To neplatí pro škodu způsobenou prodávajícím
kupujícímu úmyslně.
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Práva k duševnímu vlastnictví
Prodávajícímu náležejí veškerá práva k duševnímu vlastnictví (zejm. právo
autorské a práva průmyslová), která má nebo může mít ke zboží resp.
k řešením obsaženým ve zboží, nebo která mu mohou v budoucnu
vzniknout. To platí i pro práva, která prodávajícímu vzniknou v průběhu
plnění kupní smlouvy. Prodávající poskytuje kupujícímu licenci k užití
těchto práv v rozsahu, ke kterému se zboží dle kupní smlouvy bude užívat
s tím, že úplata za poskytnutou licenci je obsažena v kupní ceně zboží.
Kupující současně bere na vědomí, že zboží zahrnuje technická řešení
vyvinutá prodávajícím i pro jiné smluvní partnery a proto se jednotlivé
prvky zboží mohou objevovat samostatně nebo ve vzájemném spojení i u
výrobků třetích stran.
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Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo za úplné nesplnění
smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku
působení vyšší moci.
Za případy vyšší moci jsou považovány události, které nemohou být
ovlivněny smluvními stranami, pokud nastanou po uzavření kupní smlouvy
a znemožňují její plnění, zejména pracovní konflikty a všechny události
vymykající se vůli obou stran, jako například: epidemie, oheň, přírodní
katastrofy, mobilizace, válka, povstání, zabavení, embargo, všeobecný
nedostatek dopravních prostředků nebo všeobecný nedostatek vstupních
materiálů, surovin apod.
Pokud vyšší moc působí po dobu přesahující 3 měsíce, je kterákoliv ze
stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to v té části smlouvy dosud
nesplněné.
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy tehdy, pokud je
kupující v prodlení s placením kupní ceny či některé její části delším než 15
dnů.
Jakákoliv výpověď nebo odstoupení od kupní smlouvy musí být v písemné
formě a doručené doporučeným dopisem druhé straně.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.

Kupní smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem
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Spory mezi smluvními stranami budou řešeny smírnou cestou. Teprve
v případě, že dohoda nebyla dosažena, předloží strany případ věcně
příslušnému soudu dle sídla prodávajícího.
Kupní smlouva může být měněna pouze ve formě písemných podepsaných
dodatků smluvními stranami.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným nebo
neúčinným, nejsou tím ostatní ustanovení dotčena. Neplatné nebo
neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým, které se právně nejvíce
blíží smyslu a účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Desné
František Stöhr
jednatel společnosti
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