Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“)
upravující závazkové vztahy mezi společností STEATIT s.r.o., IČ 43873545 (dále jen „prodávající“) a jejími
zákazníky (dále jen „kupující“)
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Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti STEATIT s.r.o.
(dále také jen jako „VOP“) se aplikují na prodej veškerých
produktů (dále také jen jako „zboží“ společnosti STEATIT s.r.o.,
IČ 43873545, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 181, okres
Domažlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22058 (dále jen také jako
„prodávající“) a aplikují se, jestliže nebyly do uzavření kupní
smlouvy rozporovány kupujícím nebo jestli se obě strany
písemně nedohodly jinak.
Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na
základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se bez
dalšího vylučují z použití nákupní podmínky kupujícího, pokud
nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi
stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo
těmito VOP.
Změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují pod sankcí
neplatnosti písemnou formu odsouhlasenou oběma stranami.
Uzavření kupní smlouvy a její obsah
Objednávka kupujícího se stává po jejím odeslání prodávajícímu
závaznou. Prodávající zašle zpět kupujícímu písemné Potvrzení
objednávky. Potvrzení objednávky se považuje za řádně a platně
uzavřenou kupní smlouvu, další potvrzení ze strany kupujícího se
nevyžaduje.
Obsah Potvrzení objednávky musí splňovat obsahovat specifikaci
zboží co do druhu a množství včetně jednotlivých cen, dodací
lhůty, celkovou kupní cenu a platební podmínky. Obsah
Potvrzení objednávky se musí s objednávkou kupujícího shodovat
alespoň co do specifikace zboží co do druhu, množství a
jednotkové kupní ceny.
Dodání zboží a přechod nebezpečí škody na zboží
Pokud není dohodnuto jinak, oznamuje prodávající kupujícímu
způsob přepravy v přiměřené lhůtě před uplynutím sjednané
dodací lhůty v Potvrzení objednávky (kupní smlouvě).
Prodávající se zavazuje zboží odeslat v takovém obalu, který
ochrání zboží během přepravy proti jeho poškození, a to až do
doby jeho dodání kupujícímu.
Kupující je povinen zboží při jeho dodání převzít, řádně
zkontrolovat a uhradit za něj sjednanou kupní cenu.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem, kdy
prodávající dodá zboží kupujícímu nebo okamžikem, kdy
v souladu s kupní smlouvou prodávající dodá zboží prvnímu
dopravci.
Zboží bude považováno za dodané dnem převzetí zboží a
podpisem oprávněného zástupce kupujícího na dodacím listu.
Způsob přepravy a dopravce volí prodávající, pokud nebylo
dohodnuto jinak.
Dodávka
Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou
přípustné do výše 5%. Fakturovat a platit je možno pouze zboží
skutečně dodané.
Dodávka musí mít jakost podle požadavku kupujícího
vyjádřeného v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle
příslušné technické normy, resp. vlastnosti obvyklé u příslušného
druhu zboží. Strany mohou sjednat v kupní smlouvě odchylky od
běžné jakosti s omezenou i neomezenou platností a odchylku od
standardní jakosti promítnout do cenového ujednání.
V případě uplatnění vad zboží kupujícím (reklamace), je kupující
povinen reklamovat vady zboží přímo u prodávajícího či u
prvního příjemce zboží za předpokladu, že zboží je dodáváno
prostřednictvím jiného smluvního partnera prodávajícího.
Náklady spojené s reklamací jdou k tíži kupujícího.
Změny dodacích podmínek v případě předchozího prodlení
kupujícího
Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny z
předchozí dodávky realizované na základě některé předchozí
kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
v minulosti (dále jen „předchozí prodlení kupujícího“), mění se
tato kupní smlouva v tom smyslu, že prodávající je povinen dodat
kupujícímu zboží na základě této kupní smlouvy teprve tehdy, až
kupující splní své povinnosti vyplývající z předchozí dodávky.
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Prodávající má však právo i pro případ předchozího prodlení
kupujícího zboží na základě této kupní smlouvy podle svého vlastního
uvážení dodat a kupující je v takovém případě povinen zboží převzít.
Kupní cena, její splatnost, prodlení kupujícího s placením kupní
ceny
Cena je kupní smlouvou stanovena jako pevná a konečná. Dohoda o
ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž kupní smlouva
nenabude platnosti.
Hodnota zboží jednotlivého druhu musí činit minimálně částku 2.000,Kč bez DPH. Položka musí být skladem. V opačném případě může být
vyúčtován jednorázový příplatek 1.000,- Kč plus DPH, který slouží na
pokrytí vícenákladů na manipulační, seřizovací a vzorkovací práce,
pokud nebude uvedeno v kupní smlouvě jinak.
V případě, že po potvrzení dodávky nastane zvýšení cen nebo jiné
zvýšení nákladů o více než 10% oproti původní hodnotě, je prodávající
oprávněn odpovídajícím způsobem dohodnutou cenu po dohodě
s kupujícím zvýšit.
Pokud není stanoveno ve kupní smlouvě jinak, je kupní cena splatná
do 30 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Tím není dotčen bod III.
4 těchto VOP. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad
vztahující se ke kupní smlouvě byl kupujícímu doručen třetího dne po
jeho dodání.
Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny dodávky
realizované na základě této kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny denně. Tato smluvní
pokuta je splatná měsíčně, a to do 10 dnů od obdržení výzvy
prodávajícího doručené kupujícímu.
Důvěrnost informací
Kupující se tímto zavazuje nakládat s informacemi, které obdrží od
prodávajícího a v souvislosti s plněním kupní smlouvy, včetně kupní
smlouvy samé, jako s důvěrnými informacemi.
Prodávající má právo požadovat při porušení povinnosti kupujícího o
důvěrnosti informací smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tato
smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od obdržení výzvy
prodávajícího doručené kupujícímu.
Vyšší moc
Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze
smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti odpovědnost vylučující
(dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc je považována překážka, která
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
povinnosti. Za případ vyšší moci se považují zejména: stávka,
epidemie, přírodní katastrofa, zabavení zboží, výpadek elektrické
energie, teroristický útok atd.
Vyšší moc tímto vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti
straně postižené vyšší mocí.
V případě trvání vyšší moci po dobu delší než jeden měsíc jsou obě
strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
Řešení sporů
Veškeré spory vzniklé ze smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím
uzavřením a platností, pokud nedojde k oboustranné smírčí dohodě,
budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem
prodávajícího.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, řídí se
právní poměry vyplývající z právního vztahu mezi kupujícím a
prodávajícím českým právem, a to zejména obchodním zákoníkem.
Prodávající má právo domáhat se na kupujícím náhrady škody vzniklé
porušením povinnosti, na kterou se podle smlouvy nebo těchto
podmínek vztahuje smluvní pokuta a to ve výši přesahující smluvní
pokutu.
Kupující svým podpisem na kupní smlouvě potvrzuje svůj souhlas
s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se řádně
seznámil.
Případná neplatnost některé z částí těchto VOP nemá vliv na platnost
a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP či na platnost a účinnost
těchto VOP jako celku.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky STEATIT s.r.o. nabývají
účinnosti dnem 26.08. 2011. Společnost STEATIT s.r.o. si vyhrazuje
právo na změnu těchto VOP. Případná změna bude řádně zveřejněna
na internetových stránkách společnosti a bude se týkat objednávek
přijatých až po datu zveřejnění a nabytí účinnosti těchto změn.

