Všeobecné obchodní podmínky
Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
I. Obecná ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky upravují uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud
nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnou součástí každé kupní smlouvy na dodávky zboží anebo na základě
zaslané objednávky kupujícím a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka kupujícího písemně akceptovaná prodávajícím je
kupní smlouvou dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu na základě předložené objednávky. Po obdržení
objednávky kupujícího prodávající objednávku potvrdí spolu s uvedením předpokládaného termínu dodání. Prodávající je
povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení jež určuje kupní smlouva, převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a včas zaplatit. Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením kupní
ceny. V případě, že kupující nezaplatí odebrané zboží v čas a řádně, má prodávající nárok požadovat vrácení dodaného zboží
včetně vratných obalů.
3. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží s odchylkou ± 5 % od objednaného množství jednotlivých položek zboží. Fakturace
bude odpovídat skutečně dodanému množství zboží s tolerancí měřících přístrojů ± 0,5%. Dílčí dodávky v době plnění kupní
smlouvy jsou přípustné.
II. Kupní cena
1. Kupní ceny zboží jsou stanoveny aktuálním ceníkem nebo cenovou nabídkou, kterou prodávající zasílá kupujícímu (e-mailem,
faxem). Změny ceníku jsou účinné ode dne jejich doručení kupujícímu. Není-li dohodnuto jinak, výsledná kupní cena se sestává
ze základní bázové ceny (případně ponížené o rabat) a doúčtování do výše skutečné ceny mědi a hliníku, podle aktuální notace
kovů kabelářského průmyslu, plynoucí z cen kovů na Londýnské surovinové burze a dalších souvisejících nákladů,
uveřejňovaných v Hospodářských novinách. Takto stanovená kupní cena se rozumí bez nosičů materiálů (bubnů, palet a cívek) a
bez DPH.
2. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu okamžikem dodání zboží. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení až do
zaplacení. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, která může být vymáhána bez
ohledu na uhrazení smluvní pokuty.
III. Nosiče materiálů
1. Prodávající zajistí zabalení zboží pro účely přepravy, manipulace a podle obvyklých zvyklostí. Zboží je dodáváno na
základních nosičích materiálů: kruhy, cívky, kabelové bubny a palety. Na každém nosiči materiálu musí být uvedena délka nebo
hmotnost dodaného zboží. Chyba měření hodnoty délky je povolená v toleranci ± 0,5 %. Kupující hradí součet štítkových hodnot
dodávky. Prodej nosičů materiálů bude uskutečněn na jednom daňovém dokladu spolu se zbožím.
2. Podmínky hospodaření s nosiči materiálů včetně aktuálního ceníku jsou veřejně dostupné na internetových stránkách
prodávajícího http://www.tfkabely.cz.
Hospodaření s nosiči materiálů (bubny kovové KBB) se řídí uzavřenou smlouvou mezi společností KBB a zákazníky Tele-Fonika
Kabely CZ s.r.o
3. Nosiče materiálů uváděné na trh prostřednictvím prodávajícího jsou podle zákona o obalech č.477/2001 Sb. v platném znění,
zajištěny smlouvou s autorizovanou společností EKO-KOM a.s, pod identifikačním číslem EK-F00080483
IV. Dodací podmínky
1. Prodávající dodá kupujícímu zboží s dodací podmínkou EXW sklad společnosti Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o. dle
INCOTERMS 2010, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Místo a lhůta k dodání zboží budou uvedeny v kupní
smlouvě nebo potvrzené objednávce a prodávající je oprávněn dodat objednané zboží nebo jeho část kdykoliv během této lhůty.
V případě dodací podmínky DAP sídlo kupujícího dle INCOTERMS 2010 nacházejícího se na území České republiky nebo
Slovenské republiky kupní cena zahrnuje náklady na přepravu zboží. Tyto náklady na přepravu jsou v kupní ceně zahrnuty pouze
v případě, že celková hodnota přepravovaného zboží kupujícímu bez obalů a DPH převyšuje částku 30.000 CZK nebo 1.200 EUR
a pokud přeprava bude zabezpečena výhradně prodávajícím v rámci zásad hospodárnosti. V případě vlastního odvozu zboží
kupujícím na jeho vlastní náklady může být po předchozí vzájemné dohodě zvýhodněn kupující slevou z ceny výrobků, která se
stanoví určitým procentem z kupní ceny bez obalů a DPH.

2. Dnem dodání zboží je den jeho předání kupujícímu nebo prvnímu přepravci (zajišťuje-li si kupující přepravu sám). Kupující
přebírá odpovědnost za zboží okamžikem jeho převzetí. Kupující získá vlastnické právo na zboží až v okamžiku úplného
zaplacení kupní ceny a jeho příslušenství.
3. Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího v souladu s § 2082 občanského zákoníku v platném znění.
4. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání a provést kontrolu dodaného zboží a v případě zjištění vad neprodleně
písemně informovat prodávajícího. Kupující po převzetí výrobků a nosičů materiálů zabezpečí, aby nedošlo k jejich poškození.
Dodané množství odpovídá dohodnutému množství, pokud se dodávka neodchyluje od objednaného množství o ± 5 %.

5. Součástí dodávky je příslušná dokumentace ke zboží: dodací listy a další dokumenty dohodnuté v kupní smlouvě nebo
potvrzené objednávce. V okamžiku převzetí zboží je kupující povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu a takto potvrzený
dodací list vrátit přímo prodávajícímu nebo prostřednictvím přepravce.
6. Vyšší moc. Pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti dle občanského zákoníku v platném znění.
V. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Po uzavření kupní smlouvy anebo na základě zaslané objednávky kupujícím a jejího potvrzení prodávajícím je kupující
oprávněn zrušit objednávku pouze s písemným souhlasem prodávajícího.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní některý ze svých závazků dle těchto Všeobecných
obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího se
zaplacením konečné ceny delším než 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti konečné ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od
kupní smlouvy, pokud proti kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení nebo jiné řízení ovlivňující jeho majetek.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle kupní smlouvy
delším než 60 dnů, a to pouze pokud toto prodlení zavinil prodávající.
4. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé straně.
VI. Záruka na zboží, reklamace
1. Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží v délce 24 měsíců (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak) od data
expedice. Prodávající neručí za vady, které vzniknou v důsledku nevhodného použití, nesprávného nebo neodborného zpracování,
manipulace nebo nevhodného skladování zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci na zjevné vady zboží nejpozději do dvou
týdnů od dodání zboží kupujícímu a skryté vady ve lhůtě sjednané záruky, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.
2. Nedílnou součástí těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ je „Reklamační řád“, který je veřejně dostupný na
internetových stránkách prodávajícího http://www.tfkabely.cz a kupující má za povinnost se s tímto dokumentem seznámit.
VII. Ochrana důvěrných informací
1. Kupující a prodávající se zavazují, že veškeré informace mezi nimi podléhají obchodnímu tajemství. Kupující a prodávající se
dále zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získaly v průběhu uzavírání a plnění kupních smluv a které nejsou
veřejně dostupné a to i po dobu 3 let po skončení účinnosti kupní smlouvy. V této souvislosti se zavazují zajistit utajení informací
všemi svými zaměstnanci a třetími osobami, kterým tyto informace poskytl v souvislosti s realizací kupních smluv.
2. Ochrana důvěrných informací vychází z ustanovení § 504 (obchodní tajemství) občanského zákoníku.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jako i práva a povinnosti smluvně neupravená se řídí občanským
zákoníkem České republiky v jeho platném znění.
2. Veškeré spory z těchto Všeobecných obchodních podmínek anebo z jejich porušení, budou s konečnou platností rozhodovány
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky v Praze.
3. Kupující a prodávající se dohodli na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu realizace
kupní smlouvy.
4. Prodávající je oprávněn tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ kdykoliv změnit, přičemž změny jsou účinné ode dne jejich
zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

V Brně dne 2.1.2018

Ing. František Procházka - jednatel

