VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
HEOS Plast s.r.o. pro prodej zboží a služeb s účinností od 1.12.2021

Tyto obchodní podmínky společnosti HEOS Plast s.r.o., (dále „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní
smlouvy, kdy na jedné straně je společnost HEOS Plast s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 14009790, DIČ:14009790, zapsána v OR
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 126118. Jako prodávající a na straně druhé je zákazník jako kupující.
Objednávka a potvrzení objednávky:
Objednávky, smlouvy, dohody nebo změny vyžadují ke své závaznosti písemnou formu. Písemná forma je zachována i tehdy pokud je zaslání
provedeno formou emailu.
Objednávkou kupující akceptuje Obchodní podmínky prodávajícího v platném znění a prohlašuje, že se s podmínkami seznámil a nemá proti nim
žádných výhrad.
Objednávka kupujícího se pro HEOS Plast s.r.o. stává závaznou teprve jejím písemným potvrzením prodávajícím.
Každá objednávka musí obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho množství, nabídnutou cenu a termín dodání příp. další specifikaci.
Pokud kupující neobdrží od prodávajícího potvrzenou objednávku ve lhůtě 5ti pracovních dnů, objednávka není závazná.
Objednávka – zejména datum dodání zboží a jeho cena je platná pouze po potvrzení objednávky prodávajícím nebo po písemné shodě s kupujícím
na dílčích změnách.
Dodání zboží, vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží
Splněním povinnosti prodávajícího dodat objednané zboží se rozumí jeho dodání v dohodnuté kvalitě, množství a provedení do místa určení.
Pokud nebude písemně sjednáno jinak, je místem určení sklad prodávajícího v místě jeho provozovny.
Pokud bude prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží dopravci.
Vlastnické právo ke zboží stejně jako nebezpečí jeho náhodného zničení, ztráty nebo poškození přechází na kupujícího v okamžiku jeho dodání.
Škoda za zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní
cenu.
Cena a platební podmínky
Cena za objednané zboží, její splatnost a způsob úhrady je uvedena v příslušných akceptacích, příp. V jiných oboustranně odsouhlasených
písemnostech, podkladem pro zaplacení je faktura, která bude plnit funkci účetního dokladu podle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně jiných právních předpisů.
Není-li pro daný případ ujednáno jinak, je tato cena konečná a zahrnuje materiál, balné a obalový materiál a nakládku u prodávajícího, příp. vstupní
komponenty dodávané kupujícím. Cena je uvedena bez DPH.
V případě bezhotovostní platby formou převodního příkazu je povinen kupující provést platbu na účet uvedený na předmětné faktuře prodávajícího,
pod sankcí úroků z prodlení 0,1% z dohodnuté ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení kupujícího s jeho převzetím.
Záruka a jakost
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, tzn. že zboží bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému účelu (popsané v
technických pokynech) a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Pokud není výslovně sjednáno nebo v akceptaci objednávky uvedeno jiné
časové období , činí záruční doba 6 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. Reklamace se považuje za včas podanou, je-li dána k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
Pokud bude předmětné zboží lisováno na nástrojích (formách) dodaných za tímto účelem prodávajícímu kupujícím, prohlašuje kupující že si je vědom
konstrukčního a technického řešení těchto svých nástrojů, jejich fyzického stavu a míry funkčnosti a opotřebení. Prodávající je povinen informovat o
případných technických i fyzických změnách kupujícího.
Reklamace
Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout při převzetí a zjevné vady oznámit prodávajícímu neprodleně.
Vady, které se projeví následně je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, s označením dodacího
listu, se kterým mu bylo vadné zboží dodáno. Reklamace musí obsahovat popis vady nebo popis projevů, ve kterých je spatřována vadnost, musí být
datována a podepsána.
Prodávající sdělí kupujícímu do 10ti pracovních dnů od obdržení reklamace návrh řešení reklamace nebo reklamaci odmítne i po této lhůtě je
prodávající oprávněn reklamaci odmítnout , pokud prokáže její neoprávněnost. Oprávněnou reklamaci se prodávající zavazuje vyřídit ve lhůtě 30 dnů,
pokud mu kupující poskytne potřebnou součinnost.
Náhrady škody
Smluvní strana, která poruší kteroukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu.

Prodávající odpovídá za škodu do výše částky rovnající se kupní ceně sjednané v kupní smlouvě, které se porušení týká, toto ustanovení však neplatí ,
byla-li majetková škoda způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.
Smluvní strana , která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně způsobenou škody, pokud prokáže, že takové
porušení smluvní povinnosti bylo důsledkem okolnosti vylučující odpovědnost nebo vyšší mocí.
Vyšší moc
Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti z kupní smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto
nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze
nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat a dále v době vzniku
závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní
katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy nebo války atd.)
Závěrečná ustanovení:
Na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv se vztahují příslušné české právní předpisy, zejména odpovídající ustanovení občanského
zákoníku.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a
účinném v okamžiku odeslání objednávky.
Pokud tyto Obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestojí jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Všechny spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, je k soudnímu řízení příslušný obecný soud prodávajícího.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, nejsou tím ostatní ustanovení dotčena.
Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se právně nejvíce blíží smyslu a účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.
Je ujednáno, že kupující nesmí postoupit, převést, zatížit nebo jakýmkoli jiným způsobem naložit s kterýmikoli svými právy či povinnostmi
vyplývajícími z příslušné objednávky či smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že měly možnost seznámit se s textem a obsahem Obchodních podmínek, že jejich obsahu rozumí.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.12.2021
Iva Ostrá,jednatel společnosti

