VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
FIRMY ENTAZE s.r.o.
které jsou v souladu s § 273 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění součástí RKS, uzavřených mezi prodávajícímEntaze s.r.o. a kupujícím, který na tyto VOP přistupuje.

1.KUPNÍ SMLOUVA
Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá pro dlouhodobý prodej zboží prodávajícího na základě rámcových kupních smluv a
následných jednotlivých závazných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí být konkrétně specifikována ze strany kupujícího, a
to písemnou formou. Na této objednávce musí být uvedeno: druh a množství zboží, místo a termín dodání, kontaktní osoba pro převzetí
zboží a její telefon. Jsou li prodávajícím stanovené speciální ceny, musí kupující tyto ceny uvádět ve svých objednávkách. Objednávka,
která byla doručena do firmy Entaze s.r.o je považována za závaznou.

2. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
1)
2)
3)

vyřídit včas objednávky od kupujícího
informovat kupujícího o změnách v sortimentu a cenách zboží
poskytovat kupujícímu ceny dle nabídkových listů či jiných dohod.

1.
2.
3.

odebírat objednané zboží bez zbytečného prodlení
řádně a včas zaplatit za odebrané zboží tak, jak je domluveno v RKS.
vyžádat si u prodávajícího technický list ke kupovanému zboží

3. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

·
·
·
·

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Místem odběru dodávaného zboží je sídlo či provozovna prodávajícího. V případě dohody lze místo odběru sjednat i jinde. Má-li
v tomto případě odebírané zboží hodnotu větší než 40 000Kč, nejsou kupujícímu účtovány náklady spojené s dopravou. Je-li ale
hodnota zboží nižší jsou náklady účtovány jako služba stanovená sazbou 10Kč/km bez DPH.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu v místě plnění, případně předáním zboží
dopravci nebo speditérovi, kterého si kupující na své náklady objednal.
Zboží za kupujícího může odebrat i jiná osoba, než on sám.Touto osobou se myslí zplnomocněná osoba, jenž je uvedena na
seznamu osob oprávněných přebírat zboží. Tento seznam je přílohou této smlouvy.
Kupující se stává vlastníkem dodaného zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, t.j. okamžikem, kdy celá kupní cena
dojde na účet prodávajícího. Teprve tímto okamžikem přejde zboží do vlastnictví kupujícího a kupující s ním může dále
nakládat. Od převzetí zboží nese však kupující nebezpečí škody na zboží t.j. všechna rizika spojená s jeho případným
poškozením, zničením, znehodnocením nebo ztrátou. Do přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího je prodávající podle
výslovné dohody účastníků oprávněn v případě neplnění závazků ze strany kupujícího odebrat sám nebo prostřednictvím
třetí osoby zboží do své držby a zjednat si za tím účelem svépomocně přístup ke zboží umístěnému v sídle, provozovně či
jiných prostorách kupujícího.

5. DOOBJEDNÁVKY
Objednává-li kupující materiál s cílem aplikovat ho v bezprostřední souvislosti s dříve dodanými materiály (např. v rámci jedné
stavby), je kupující povinen se v této nové objednávce (resp.doobjednávce) odkázat na dřívější a přesně specifikovat dříve dodané
materiály (výrobní šarže předchozí dodávky, přesný barevný odstín atd.) Na základě první (dřívější) objednávky je Entaze s.r.o.
povinna dodat materiál, který se v maximální možné míře přibližuje předchozí dodávce. Nepatrné barevné odchylky podmíněné
použitými surovinami a technickými možnostmi výroby se však nepovažují za vadné plnění, a to ani v případě, že tyto materiály
byly dodány na základě doobjednávky.

6. KUPNÍ CENA

·
·
·

Ceny jsou stanoveny podle ceníku prodávajícího platného v den odebrání zboží.
Ceny mohou být také sjednány individuálně na základě písemné dohody, případně na základě aktuálního nabídkového listu.
Ceny zboží se mohou lišit v závislosti na místě odběru.

·
·

Platební podmínky mezi prodávajícím a kupujícím blíže upřesňuje RKS.
Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem zaplacení v hotovosti nebo okamžikem připsání částky na účet prodávajícího. Do
této doby je zboží majetkem prodávajícího.
Pro případ, že prodávající bude nucen vymáhat zaplacení kupní ceny prostřednictvím třetí osoby (např. na základě mandátní
smlouvy) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky jako paušalizovanou náhradu
nákladů na vymáhání pohledávky. Tím není dotčeno právo na úhradu nákladů řízení před soudem v rozsahu přiznaném
soudním rozhodnutím.

·

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8. ZÁRUKA
Za sjednanou jakost produktů se považují úrovně technických ukazatelů vlastností uvedených v technické dokumentaci výrobce.
V rozsahu těchto vlastností poskytuje Entaze s.r.o. záruku po dobu 24 měsíců od dodání zboží. Tato záruka platí za následujících
podmínek: a) neprodleně po dodání zboží kupující provede inspekci zboží (kontrolu souladu vlastností zboží s objednávkou),
přičemž jsou-li shledány vlastnosti odlišné od objednávky, kupující toto neprodleně písemně ohlásí prodávajícímu
b) kupující provede v dostatečném předstihu před vlastní aplikací produktu jeho testovací aplikaci a k vlastní aplikaci nepřistoupí,
pokud výsledek testovací aplikace nepotvrzuje soulad zboží s objednávkou. c) aplikace produktu, jakož i jeho příprava se neodchýlí
od technického listu výrobku a bude prováděna řádně proškolenými pracovníky. d) produkty nebudou před aplikací skladovány
nevhodným způsobem viz. tech.list produktu. Kvalita produktů se posuzuje jednotlivě (vady části dodávky nelze uplatňovat ve
vztahu k zbytku dodávky). Drobné odchylky barevnosti produktů od vzorníku nebo mezi jednotlivými šaržemi nezakládají ze strany
Entaze s.r.o. vadu plnění. Vadu odstínu produktu je kupující povinen uplatnit nejpozději do 15dnů od dodání příslušného produktu,
a to písemně. V případě, že výše splatných peněžitých závazků přesáhne stanovený limit, zaniká záruka ve vztahu ke všem dosud
dodaným produktům.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rámcová kupní smlouva a všechny další dílčí kupní smlouvy, které budou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřeny, se řídí právním
řádem České republiky.
Platnost od: 01.01.2011

