Všeobecné obchodné podmienky Zlieváreň Zábrež, a.s. platné od 1.1.2013
Čestné prehlásenie kupujúceho
Kupujúci prehlasuje, že ako podnikateľ existuje podľa platného slovenského práva, je riadne zapísaný v obchodnom registri alebo podniká na základe platného živnostenského
oprávnenia, nepodal návrh na vyradenie z obchodného registra, alebo nebolo rozhodnuté o jeho likvidácii, nepodal návrh na konkurz ani mu nie je známe, že by tretia osoba
tento návrh podala. Kupujúci ďalej prehlasuje, že nie je v úpadku a že mu nie je známa žiadná skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať podstatný alebo nepriaznivý vplyv na
plnenie jeho platových záväzkov vyplývajúcich z uzavretých kúpnych zmlúv resp. objednávok alebo by významne ohrozila či mohla ohroziť jeho plnenie.
1.

Rozsah platnosti
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú
predaj tovaru medzi kupujúcím a predávajúcim (Zlieváreň Zábrež,
a.s.) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, resp.
objednávky potvrdenej predávajúcim.
VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci
nedohodnú v kúpnej zmluve alebo potvrdenej objednávke na
niektorých podmienkach inak. Ujednania v jednotlivých kúpnych
zmluvách resp. objednávkach, pokiaľ sú odlišné od ustanovení vo
VOP, majú pred týmito prednosť.
Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť či zrušiť tieto VOP.
Zmluvy uzavreté po dni účinnosti zmenených VOP sa riadia takto
zmenenými podmienkami. Predávajúci je povinný preukázateľne
oboznámiť kupujúceho so zmenenými VOP ešte pred uzavretím
kúpnej zmluvy resp. objednávky podľa nových podmienok.

5.2.

Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť predfaktúru alebo
zálohovú faktúru.

5.3.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho
v lehote uvedenej na faktúre. Platba šekom či v hotovosti nie je
povolená.

5.4.

Predávajúci je oprávnený, bez toho aby zaslal upomienku, účtovať
kupujúcemu v prípade omeškania platby úrok z omeškania vo
výške 0,05% denne z celkovej neuhradenej kúpnej ceny.

5.5.

Pokiaľ kupujúci mešká s platbou, je predávajúci oprávnený zadržať
doposiaľ nesplnené dodávky zo všetkých uzavretých a
nezrealizovaných kúpnych zmlúv resp. objednávok s kupujúcim,
bez toho, aby to znamenalo porušenie zmluvy.

5.6.

V prípade, že kupujúci opakovane nespláca svoje pohľadávky voči
predávajúcemu, je predávajúci oprávnený u ďalších dodávok
požadovať 100% predplatbu.

Vznik kúpnej zmluvy resp. objednávky a jej náležitosti
2.1.

Kupujúci je povinný predložiť svoju kúpnu zmluvu resp.
objednávku v písomnej forme.

2.2.

Kupujúci je povinný uviesť v kúpnej zmluve resp. objednávke
svoje identifikačné údaje (obchodné meno podľa výpisu z OR,
sídlo, príp. miesto podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie),
presné označenie požadovaného tovaru, jeho množstva, dopravné
dispozície a požadovaný termín odberu či dodania na miesto,
prípadne požiadavky na balenie tovaru.

6.

Nadobudnutie vlastníckeho práva
6.1.

2.3.

3.

7.

Predávajúci potvrdí kúpnu zmluvu resp. objednávku kupujúceho
písomným návrhom kúpnej zmluvy resp. objednávky. V prípade
negatívneho či iného stanoviska oznámi predávajúci túto
skutočnosť takisto písomnou formou. Toto negatívne či iné
stanovisko predávajúceho sa považuje za nový návrh zmluvy resp.
objednávky učinený zo strany predávajúceho.

2.4.

Kúpna zmluva resp. objednávka má vždy písomnú formu, inak je
neplatná.

2.5.

Kúpna zmluva resp. objednávka musí vždy obsahovať označenie
predávajúceho a kupujúceho, predmet dodávky, množstvo, cenu,
platobné podmienky, dodaciu lehotu, spôsob dodania tovaru a
podpis za každú zmluvnú stranu.

Dodacie podmienky
3.1.

Kupujúcí je povinný pred prvým odberom tovaru predložiť výpis
z obchodného registra (živnostenský list) v aktuálnom znení a
osvedčenie o registrácii k dani z pridanej hodnoty (pokiaľ je
platiteľom).

3.2.

Spôsob odberu tovaru kupujúcim je špecifikovaná v kúpnej mluve
resp. objednávke.

3.3.

Predávajúci je povinný dodať všetky doklady a písomnosti
potrebné k dodávke tovaru.

8.

3.4.

3.5.

4.

Záruka kvality a zodpovednosť za vady
7.1.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať dodaný
tovar podľa sprievodných dokladov.

7.2.

U zjavných vád je kupujúci povinný okamžite reklamovať tieto
vady hneď ako ich objaví, najneskôr však do 4 týdždňov od
dodania tovaru. Na neskoršie reklamácie zjavných vád neberieme
ohľad. Za zjavnú vadu sa považuje aj vada množstva.

7.3.

Reklamácie musia mať vždy písomnú formu a musia byť podložené
dokladmi vrátane dodacieho listu, na ktoré sa vzťahuje, pre
prejednanie oprávnenosti reklamácie.

7.4.

Predávajúci preberá záruku za kvalitu nasledovne: 3 mesiace odo
dňa prevzatia odliatkov na vonkajšie vady a 6 mesiacov odo dňa
prevzatia odliatkov na vnútroné vady.

7.5.

Prípadné reklamačné riadenie prebieha za prítomnosti zástupcov
obidvoch strán.

7.6.

Ak je preukázané, že reklamácia je oprávnená, je predávajúcí podľa
dohody obidvoch strán povinný poskytnúť kupujúcemu dodávku
náhradného tovaru za vadný tovar či dodávku chýbajúceho tovaru,
príp. uhradiť viacnáklady, pokiaľ kupujúci túto skutočnosť
preukáže.

Záverečné ustanovenia
8.1.

Miestom plnenia zmluvných dodávok predávajúcim je sídlo firmy
v Oravskej Porube 353, 027 54, pokiaľ si zmluvní účastníci
nedohodli v kúpnej mluve resp. objednávke iné miesto plnenia.

8.2.

Uzavretím kúpnej zmluvy resp. objednávky strácajú na platnosti
všetky predchádzajúce jednania a korešpondencia vzťahujúca sa
k obsahu kúpnej zmluvy resp. objednávky.

8.3.

Zmeny, doplnky a dodatky kúpnej zmluvy, príp. potvrdenej
objednávky sú považované za nové. Protinávrhy zmluvy sú platné
len vtedy, ak sú uzavreté písomnou formou a sú podpísané
obidvoma zmluvnými stranami.

8.4.

Právne vzťahy neupravené VOP ani kúpnou zmluvou resp.
objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka.

Prevzatie tovaru v množstve a kvalite zjednanej kúpnou zmluvou
resp. objednávkou potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho pri
zložení tovaru u odberateľa podpisom dodacieho listu prípadne
potvrdenia s čitateľným uvedením mena, dátumu a čísla ŠPZ.

Cena
4.1.

5.

V prípade dodania tovaru predávajúcim na miesto určenia
stanovené kupujúcim je kupujúci povinný zaistiť vyloženie
dodávaného tovaru na mieste určenia bez zbytočného predĺženia.
Náklady spojené s čakaním nákladného auta pri nezaistenej
vykládke je predávajúci oprávnení dodatočne vyfakturovať
kupujúcemu.

Cena tovaru sa zjednáva dohodou kúpnych strán v kúpnej mluve
resp. objednávke.

Platobné podmienky
5.1.

Predávajúci je oprávnený účtovať kúpnu cenu dňom, kedy došlo
k odovzdaniu tovaru kupujúcemu alebo prepravcovi na prepravu.

Vlastníctvo tovaru, ktorého predaj je predmetom zluvy, prechádza
na kupujúceho okamžikom zaplatenia úplnej kúpnej ceny za
dodaný tovar. Zaplatením úplnej kúpnej ceny sa rozumie pripísanie
celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.

8.5.

Pre právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajúcimi
medzi nimi z uzavretých zmlúv resp. objednávok a v súvislosti
s nimi je rozhodný slovenský právny rád.
Kupujúci svojim podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa s všeobecnými
obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
Oravská Poruba 25.01.2013

