Všeobecné obchodní podmínky pro tuzemské dodávky zboží a služeb
TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. Dělnická 81, 272 00 Kladno
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) pro tuzemské dodávky zboží a služeb (dále jen zboží) upravují vztahy
vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z rámcové kupní smlouvy nebo smlouvy kupní (dále jen RKS nebo KS), a dodacími
podmínkami kalibrační laboratoře (dále jen DPKL), pokud uzavřená smlouva vztahy mezi prodávajícím a kupujícím
neupravuje odlišně nebo pokud jejich úprava chybí. Nevyplývá-li z RKS,KS nebo DPKL nic jiného, v souladu s par. 273
obch. zákoníku (z.č.513/1991 Sb. v platném znění) platí v otázkách RKS,KS nebo DPKL neupravených, tyto VOP jako
součást smluvního ujednání, a to i v případě, že RKS,KS nebo DPKL na tyto VOP neodkazuje. Obchodní podmínky
kupujícího nebudou uplatněny. Pokud nějaký smluvní vztah není upraven ani v těchto VOP, v souladu s par. 262 obch.
zákoníku bude pro úpravu daného vztahu v prvé řadě použit zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel a bude-li i zde
chybět odpovídající úprava, potom bude použito ustanovení jiného příslušného zákona České republiky.
Kupující uzavírá tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci RKS nebo KS a vylučuje
uplatňování vlastních nákupních podmínek.
Oddíl 1. Uzavření smlouvy
Kupní smlouvy budou uzavírány na základě objednávek kupujícího, přičemž smlouva se považuje za uzavřenou:
a) Ke dni jejího podpisu prodávajícím, pokud smlouva nemění požadavky kupujícího, jak jsou obsaženy v předložené
objednávce, na kterou se smlouva odvolává. V takovém případě je smlouva považována za uzavřenou dnem
potvrzení objednávky kupujícího a vrácení podepsaného exempláře není podmínkou její platnosti.
b) Ke dni jejího podpisu oběma stranami, v případě, že smlouva mění požadavky kupujícího vyjádřené v jeho
objednávce. Dnem uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží návrh smlouvy podepsaný kupujícím. Návrh
smlouvy musí být kupujícím potvrzen ve lhůtě 5 dnů od jeho obdržení. V této lhůtě musí být přijetí návrhu doručeno
prodávajícímu.
Pokud je návrh smlouvy přijat kupujícím tak, že přijetí dojde prodávajícímu až po uvedené 5-ti denní lhůtě, platí smlouva za
uzavřenou, pokud prodávající ve lhůtě 3 dnů po obdržení přijetí oznámí kupujícímu, že smlouvu považuje za uzavřenou.
V případě, že posledním dnem lhůty je den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do prvního následujícího pracovního dne.
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Oddíl II. Kupní cena
Pokud není dohodnuto jinak, kupní cenou je cena zboží stanovená v ceníku prodávajícího, platném ke dni dodávky.
Cena nezahrnuje náklady za přepravu, případné obaly, balné, pojištění a náklady naložení a vyložení zboží z dopravního
prostředku, daně, poplatky a jiné platby vybírané na území sídla prodávajícího, které hradí kupující.
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Oddíl III. Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně, včas, v dohodnutém množství a kvalitě.
Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. Je povinen zboží převzít a
zaplatit prodávajícímu cenu zboží.

Oddíl IV. Doba plnění
Prodávající je povinen dodat zboží:
a) během dodací doby určené ve smlouvě, a to kterýkoli den této lhůty,
b) v den určený ve smlouvě.
2. Dodací doba začíná běžet
a) od dne uzavření smlouvy,
b) od dne splnění povinnosti kupujícího před dodáním zboží, předložení potřebných dokladů, zaplacení zálohy,
zajištění zaplacení kupní ceny.
3. V případě, že kupující je v prodlení s placením i jen jedné dílčí dodávky má prodávající právo pozastavit dodání dalšího
zboží, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých povinností.
4. .Není-li předčasné plnění vyloučeno, prodávající může plnit před stanovenou dobou.
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Oddíl V. Způsob plnění
Není-li sjednáno v RKS nebo KS jinak, prodávající splní závazek dodat zboží kupujícímu předáním zboží prvnímu
dopravci k přepravě do místa určení stanoveného ve smlouvě nebo tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím
v místě, kde má prodávající sídlo.
Jestliže kupující odmítne zboží převzít, nebo jestliže v době plnění jinak znemožní prodávajícímu splnit závazek
dodat zboží, je prodávající oprávněn plnit uskladněním zboží na účet kupujícího. Prodávající v tomto případě
závazek dodat zboží splní odesláním oznámení o uskladnění zboží a daňového dokladu (faktury). Prodávající je
povinen předat zboží kupujícímu nebo předat zboží dopravci k přepravě pro kupujícího do 5 dnů poté, kdy kupující
o zboží požádá a předloží doklad o zaplacení ceny zboží a přiměřených nákladů, které prodávajícímu vznikly.
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Oddíl VI. Místo plnění
Prodávající je povinen dodat zboží v místě svého sídla: Kladno, Dělnická 81, není-li v KS stanoveno jinak.
Oddíl VII. Zaplacení kupní ceny
Není-li v KS stanoveno jinak, kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, když prodávající umožní kupujícímu
nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícími kupujícímu nakládat se zbožím.
Povinnost zaplatit kupní cenu vzniká předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu
do místa určení nebo oznámí-li prodávající kupujícímu, že zboží je uskladněno.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti stanovené v KS a není-li splatnost ve smlouvě určena,
bezprostředně po výzvě prodávajícího nebo ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu (faktuře).
Je-li kupující v prodlení s placením ceny zboží, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení s placením ve výši
0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
Je-li kupující v době sjednané pro dodání zboží v prodlení s placením anebo se splněním jiné povinnosti, a to i
z předchozích obchodních vztahů, prodávající může odepřít dodání zboží, požadovat zálohovou platbu nebo zajištění
zaplacení ceny zboží. Jestliže kupující ve lhůtě stanovené prodávajícím žádosti prodávajícího nevyhoví, prodávající
může od smlouvy odstoupit.
Oddíl VIII. Nabytí vlastnického práva
Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do té doby, pokud kupující nesplní všechny své závazky vůči prodávajícímu,
zejména dokud není plně zaplacena kupní cena zboží.
Oddíl IX. Nebezpečí škody na zboží
Platí-ustanovení par. 455,456 a 457 obch. zákoníku. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy
prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a je-li prodávající povinen zboží odeslat, v době předání zboží
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
Oddíl X. Jakost. Odpovědnost za vady zboží
Není-li v KS stanoveno jinak, prodávající je povinen dodat zboží v jakosti, provedení, obalu a značení stanovém
Technickými přejímacími podmínkami prodávajícího.
Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží po dobu 6 měsíců za předpokladu, že bude používáno k účelu a
způsobem k tomu určeným prodávajícím a bude řádně skladováno.
Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od prodávajícího nebo ihned po příchodu zboží do
místa určení.
Právo kupujícího z vad zboží nebude přiznáno, jestliže kupující nepodá písemnou zprávu prodávajícímu o vadách zboží
bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozději však u vad zjevných při převzetí zboží do 10 dnů, kdy kupující
měl vady zjistit při prohlídce zboží a u vad skrytých do konce záruky.
Kupující je povinen reklamované vady doložit. Za doklady prokazující vady zjištěné při převzetí zboží kupujícím nebo
dojití zboží do místa určení se považuje dodací list, popř. nákladní list a komerční zápis s uvedením zjištěné vady a
potvrzené prodávajícím, popř. dopravcem.
Kupující je povinen reklamované zboží uložit odděleně, zajistit ho proti dalšímu poškození a zpřístupnit ho ke kontrole
prodávajícímu.
Oddíl XI. Odstupné. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn zrušit KS zaplacením odstupného ve výši:
a) 40 % ceny zboží, které mělo být podle smlouvy dodáno, jde-li o zboží uvedené v katalogu výrobků prodávajícího
b) 90 % ceny zboží, které mělo být podle smlouvy dodáno, jde-li o zboží vyrobené na zakázku podle požadavku
kupujícího.
Kupující právo zrušit KS nemá, pokud již zboží nebo jeho část přijal, nebo pokud zboží nebo jeho část bylo již předáno
dopravci k přepravě do místa určení nebo jestliže prodávající odeslal kupujícímu oznámení o uskladnění zboží či jeho
části.
Prodávající má právo odstoupit od uzavřené KS též v případě nedodržení závazků kupujícím, vyplývajících
z uskutečněných i dílčích dodávek.
Oddíl XII. Obaly. Skladování zboží
Prodávající je povinen dodat zboží v takových obalech a balení nebo jej opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý
pro takové zboží v obchodním styku
Pokud má být zboží dodáno v obalech nebo s označením kupujícího, musí být tyto obaly nebo označení dodány do místa
plnění nejpozději 10 dnů před termínem výroby, který sdělí prodávající prokazatelným způsobem kupujícímu.
Zboží musí být skladováno v suchých skladech a v neagresivním prostředí.

Oddíl XIII. Doklady nutné k převzetí a užívání zboží
1. Dokladem nutným k převzetí a užívání zboží ve smyslu par. 417 obch. zákoníku je dodací list prodávajícího, který
obsahuje:
a) přesný název odběratele včetně místa předání zboží,
b) číslo objednávky nebo KS,
c) přesný obchodní název zboží a jeho číselné označení dle číselníku prodávajícího,
d) podpis zástupce prodejce a potvrzení o převzetí zboží zástupcem kupujícího nebo dopravcem.
e) další doklady vyžádané kupujícím a odsouhlasené prodávajícím.
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Oddíl XIV. Řešení sporů
Smluvní strany se v případě sporu zavazují řešit spor vzájemnou dohodou.
Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, strany souhlasí, aby byl spor řešen u věcně a místně příslušného soudu.

Tyto VOP se uzavírají na dobu neurčitou a platí ode dne podepsání oběma stranami. Prodávající si vyhrazuje právo změnit
VOP s tím, že změněné VOP vstoupí v platnost ode dne podepsání kupujícím a budou platit pro dodávky zboží uskutečněné
po jejich podpisu.
Prodávající strana si vyhrazuje právo na změny již odsouhlasených VOP s tím, že nové změněné VOP nahradí v platnosti
původní VOP dnem podepsání nových změněných podmínek VOP kupujícím.

