VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. MAŠLAŇ s.r.o.
Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy společnosti MAŠLAŇ s.r.o.
Vstupují v platnost dnem 1.1.2013
Společnost: MAŠLAŇ s.r.o.
IČ:
26843439
Zastoupená: Ing.Antonín Mašlaň – jednatel
DIČ: CZ 26843439
Adresa:
Kelč 553, 756 43 Kelč
Bank. spojení: 1777260359/0800
Telefon: 571 641 437
E-mail: maslan@maslan.cz
Zapsaná v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 40325
(dále jen jako dodavatel a prodávající)
OBECNÉ USTANOVENÍ
Dodávky jsou realizovány na základě objednávek kupujícího a uzavřené kupní smlouvy.
Kupní smlouva bude považována za uzavřenou, jakmile bude kupujícím učiněna písemná, faxová,
elektronická či ústní objednávka doručená prodávajícímu a prodávající a kupující se dohodnou na
kupní ceně, nebo stanoví způsob jejího dodatečného určení. Objednávka se nemusí již zpětně
potvrzovat prodávajícím. Neodmítne-li prodávající /písemně, faxem, elektronicky, ústně/ objednávku
do 3 (tří) pracovních dnů od jejího přijetí, platí, že objednávka byla prodávajícím přijata.
I.
KUPNÍ CENA
Kupní cena za zboží se určí na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky mezi prodávajícím a
kupujícím. Cenová nabídka, jakož i její odsouhlasení může být učiněno písemně, faxově, elektronicky,
či ústně. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o kupní ceně zboží, nebo stanovení způsobu jejího
určení platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
II.
PLACENÍ KUPNÍ CENY
Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Kupní cena je především splatná hotově a
v plné výši. Při bezhotovostní platbě, na základě daňového dokladu (dále jen faktury), prostřednictvím
bankovního převodu na účet prodávajícího a v plné výši.
Splatnost faktury činí 30 dnů od dodání zboží kupujícímu. Kupní cena je smluvními stranami
považována za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího /bezhotovostní převod/. V
případě nedodržení sjednané lhůty splatnosti je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i jen započatý den prodlení. Kupující s tímto
smluvním ujednání výše úroku z prodlení souhlasí.
III.
DOKLADY
Prodávající vystaví kupujícímu na prodávané zboží dodací list. Podpisem dodacího listu stvrzuje
kupující převzetí dodávky i její bezchybnost. Na základě potvrzeného dodacího listu prodávající
vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu k zaplacení dodaného zboží.
Takto vystavenou fakturu odešle prodávající kupujícímu k proplacení. Fakturu je možno poslat poštou,
případně elektronicky e-mailem ve formátu pdf.
Prodávající může kupujícímu vystavit pouze fakturu, která tím pádem má i funkci dodacího listu, na
níž kupující svým podpisem stvrdí bezchybnost dodávky a převzetí faktury.
V případě plnění dodávky pomocí externího přepravce stvrdí kupující převzetí dodávky svým
podpisem na přepravním listě. Součástí dokumentace je i dodací list anebo faktura.
Případné nesrovnalosti co do kvality anebo množství je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 3
(tří) pracovních dnů od převzetí, písemně oznámit prodávajícímu.
Jinak platí, že dodávka je bezchybná.
IV.
ZÁRUKA A KVALITA
Prodávající tímto přebírá záruční odpovědnost za to, že zboží bude mít po dobu minimálně 2 (dvou)
let anebo po dobu životnosti (co nastane dříve) od data dodání kvalitu a vlastnosti umožňující použít
jej k účelům, ke kterým se obvykle užívá.

Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem podle
obchodního zákoníku, včetně uplatnění nároků z vad. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek
odklad povinnosti uhradit kupní cenu.
V.
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě využití
externího přepravce okamžikem předání zboží tomuto přepravci. Zboží bude zabaleno způsobem
obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží.
VI.

VLASTNICKÉ PRÁVO ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným
zaplacením kupní ceny.

VII.
VÝLUKA PLNĚNÍ
Je-li kupující v prodlení s placením předcházejících splatných faktur, vyhrazuje si prodávající odepřít
do doby jejich zaplacení další dodávku zboží, případně požadovat hotovostní platbu.
VIII. ÚVĚROVÝ LIMIT
Prodávající má právo na základě vlastního uvážení určit každému odběrateli úvěrový limit
zboží dodávaného na fakturu.
IX.
OSTATNÍ
Kupující prohlašuje, že se s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek MAŠLAŇ
s.r.o. seznámil a s obchodními podmínkami souhlasí.
Změna, zrušení nebo odstoupení od kupní smlouvy je možná pouze v souladu s těmito obchodními
podmínkami, nebo na základě písemné dohody smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, který bude
jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců a. s., IČ: 63496658, se sídlem v
Brně, Příkop 8. Jmenovaný rozhodce musí mít ukončené vysokoškolské právnické vzdělání a musí být
trestněprávně bezúhonný. Smluvní strany se dále dohodly, že žaloba se podá výhradně na adresu
Sdružení rozhodců a.s., poplatek za rozhodčí řízení činí 2% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však
5000,-Kč, řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Ujednáním o
této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud.

v Kelči dne

.…………………………………..
Razítko a podpis prodávajícího

Společnost :
Zastoupená :
Adresa :
IČO : / DIČ:
Bank. spojení :
Telefon :
E-mail :

..………………………………
Razítko a podpis kupujícího

