Obchodní podmínky ALOR trade, s.r.o.
I.
Všeobecná ustanovení
1) Obchodní podmínky ALOR trade, s.r.o. (dále v textu jen „OP“) závazně upravují podstatná a rozhodující práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (dále v
textu jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi společností ALOR trade, s.r.o., IČ: 277 75 101, se sídlem Nový Jičín, Bohuslava Martinů 1885/2, PSČ 741 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29367, jako prodávajícím či dodavatelem na straně jedné (dále v textu
jen „prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím či odběratelem na straně druhé (dále v textu jen „kupující“). Prodávající a kupující mohou být pro účely OP
označováni společně jako smluvní strany nebo kterýkoli z nich jako smluvní strana (dále v textu jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“).
2) Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Odchylná ujednání od těchto OP v písemné kupní smlouvě jsou platná a mají přednost před OP jen
tehdy, pokud jsou v písemné kupní smlouvě výslovně sjednána.
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II.
Objednávání zboží – uzavírání kupních smluv
Na základě písemné (e-mailové) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu potvrzenou objednávku zasláním kupní smlouvy. K uzavření kupní
smlouvy dochází okamžikem, kdy je objednávka ze strany prodávajícího potvrzena zpravidla e-mailem (za okamžik uzavření se považuje okamžik odeslání
e-mailu prodávajícím) nebo v případě písemné kupní smlouvy dnem jejího uzavření. Objednávka a kupní smlouva musí obsahovat zejména:
a)
přesný název (firmu) a sídlo kupujícího a prodávajícího,
b)
jméno a příjmení fyzické osoby nebo u právnických osob uvedení statutárního orgánu nebo oprávněné osoby k jednání za kupujícího a prodávajícího,
c)
IČ a DIČ, popř. rodné číslo kupujícího,
d)
bankovní spojení,
e)
místo dodání zboží,
f)
přesné údaje o předmětu kupní smlouvy uvedené v objednávce a to:
- název a druh zboží
- množství zboží
- požadovaná kvalita
- termín splnění
g)
cena za jednotku prodávaného zboží, celková cena a údaj o DPH.
Závaznou objednávku je za kupujícího povinna podepsat osoba, která je oprávněna jednat jménem kupujícího a zavazovat kupujícího do výše předmětné objednávky, což bude ze strany kupujícího na požádání prodávajícího doloženo kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí, pověřením či jinak.
Změna předmětu dodávky je možná pouze na základě dohody smluvní stran. Dohoda o změně předmětu dodávky musí být uzavřena písemně nebo alespoň
elektronicky.
Pokud budou smluvní strany při uzavírání kupní smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro
výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – „INCOTERMS 2010“.
III.
Cena a platební podmínky, termín plnění.
Prodávající účtuje za prodávané zboží kupní cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím, pokud nebude dohodnuto jinak. Ceny zboží jsou sjednány jako ceny pevné – smluvní ceny.
Kupní cena je stanovena na základě dodací podmínky CPT závod kupujícího dle Incoterms 2010. K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě.
Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti.
Kupní cena je splatná ve lhůtě 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (den dodání zboží kupujícímu). Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením
kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
Uplatnění nároků z vad zboží (reklamace) kupujícím nemá vliv na výši a splatnost kupní ceny.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dané § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

Kupující může fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit pouze v případě, kdy:
obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje,
obsahuje nesprávné cenové údaje.
8) Prodávající není odpovědný za vhodnost materiálu pro dané použití a za možné škody s tím související.
9) V případě opakovaných dodávek může prodávající prodloužit termín dodání, a to v případě, že bude kupující v prodlení s úhradou daňového dokladu za
předchozí dodávku či zálohy, byla-li dohodnuta, a to až do úhrady splatné částky v plné výši.
10) Výše odpovědnosti prodávajícího za škodu je limitována výší 5 % předmětné dodávky.
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IV.
Dodání, přechod a výhrada vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn učinit veškeré právní i faktické kroky k tomu, aby si takové zboží
mohl vzít zpět a za tímto účelem mu kupující uděluje výslovný souhlas ke vstupu do provozovny kupujícího či na jiné místo, kde je takové zboží uloženo.
Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které byly prodávajícím vynaloženy na přepravu zboží ve vlastnictví prodávajícího nebo na
odstranění překážek v přístupu k takovému zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s ujednanou dodací podmínkou dle Incoterms 2010. Předáním zboží dopravci, který je určen kupujícím, nebo odběrem zboží kupujícím přímo od prodávajícího dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Prodávající
neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.
Zboží je považováno za dodané splněním sjednané dodací podmínky dle Incoterms 2010.
Při nesplnění termínu dodání zboží prodávajícím se sjednává následující smluvní pokuta:
- při prodlení do 30 dnů částka ve výši 0,5 % z kupní ceny nedodaného zboží,
- při prodlení od 31 do 60 dnů částka ve výši 1,0 % z kupní ceny nedodaného zboží,
- při prodlení nad 60 dnů částka ve výši 1,5 % z kupní ceny nedodaného zboží.
V případě, že kupující je v prodlení s převzetím zboží nebo toto převzetí odmítne, je prodávající oprávněn za uskladněné zboží účtovat skladné ve výši 0,5%
z kupní ceny neodebraného zboží za každý den prodlení. Doručením oznámení prodávajícího kupujícímu, že nepřevzaté nebo odmítnuté zboží uskladnil, se
dodávka považuje za splněnou. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí přiměřené skladné v dané výši.
Zboží je dodáváno v množstevní toleranci +/-10% z objednaného množství.
Kupující je povinen přijmout i částečné plnění.

V Novém Jičíně, dne 1.4.2018

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s výše uvedenými obchodními podmínkami
seznámil, s jejich obsahem souhlasím a souhlasím s tím, aby ve smyslu ust. § 1751
OZ platily v závazkových vztazích vznikajících mezi mnou a společností ALOR
trade, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Bohuslava Martinů 1885/2, IČ:27775101.

________________________
ALOR Trade s.r.o.

V ____________________ dne _______________
_________________________________
Razítko a podpis
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V.
Záruka, kvalita, přejímka zboží, vady zboží a reklamace
Prodávající přebírá tímto závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachová
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a činí 12 měsíců.
Kupující je povinen s náležitou péčí prohlédnout zboží do 5 dnů od převzetí. Případné reklamace závad vzhledem k odchylkám kvantity nebo kvality musí
být provedeny do sedmi dnů po splnění dodávky, jinak nároky z vad zboží zanikají. Pozdější reklamace zjevných vad jako např. zvrásnění, nerovnosti, optické vlny, rýhy, vrypy, otlaky, rozměry mimo tolerance, zaválcovaná nečistota a jiné vady viditelné okem nebo zjistitelné měřidly a vážidly, nebudou uznány.
Právo z vad zboží na zjevné vady zboží, které bylo po dodání použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno, nebude uznáno.
Není-li v těchto podmínkách nebo kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí pro určení množství, jakost, provedení, obal zboží, vady zboží, nároky z vad zboží a
záruku za jakost přísl. ustanovení občanského zákoníku.
V případě reklamace musí kupující uvést veškeré údaje a náležitosti rozhodné pro její posouzení, zejména: název zboží, číslo objednávky/ kupní smlouvy,
číslo dodacího / nákladního listu, datum splnění (dodání nebo převzetí) zboží, katalogové číslo zboží, dodané množství, reklamované množství, číslo faktury
a cenu zboží, datum vystavení reklamačního listu, popis vady a jakým způsobem se projevuje, požadovaný způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamaci v písemné formě do sedmi dnů po zjištění vady.
Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno a v důsledku nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno.
Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží
vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
VI.
Vyšší moc
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala. (§2913 odst. 2 OZ).
Smluvní strany jsou povinny si neprodleně podávat potřebné informace a přizpůsobit své závazky podle svých možností změněným poměrům.
VII.
Rozhodčí doložka
Prodávající a kupující se dohodli, že majetkové spory, které mezi nimi vzniknou, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č.
216/1994Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a to jedním rozhodcem. Za tohoto jediného rozhodce si smluvní strany určily advokáta JUDr. Vladimíra Fessla, se sídlem 28.října 108, 702 00 Ostrava, ev.č. ČAK 05897,IČ 44736266.
Rozhodčí řízení je neveřejné a jednacím místem je sídlo rozhodce, případně jiné místo, pokud tím nebudou podstatně narušena práva účastníků nebo dohodnou-li se na tom strany sporu. Spor může být rozhodován i bez ústního jednání, jen na základě předložených písemností. Řízení se zahajuje doručením žaloby, přičemž podmínkou jejího projednání je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení, který činí 4% z předmětu sporu, minimálně však 4 000,-Kč. Rozhodce
uvědomí o podání žaloby žalovaného, jemuž zašle kopii žaloby s příslušnými písemnostmi. Žalovaný je povinen se k žalobě vyjádřit do čtrnácti dnů a doložit důkazy, jichž se dovolává, jinak jsou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Rozhodčí nález nabývá účinku pravomocného soudního řízení doručením, je konečný a na jeho základě je možno podat návrh na výkon rozhodnutí, či exekuci.
Pro doručování v rozhodčím řízení platí tyto zásady: Doručování se provádí poštou, případně osobně nebo datovou schránkou. Při doručování poštou straně
sporu, jež nebyla zastižena, ačkoli se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemnosti do
vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky doručovatelem se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany uvedenou v této
smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, a to s účinky jako by se na této adrese zdržovala.

VIII.
Ostatní
1) Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže smlouva bude mít
mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strana tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu této smlouvy.
2) Práva a povinnosti kupujícího nejsou bez písemného souhlasu prodávajícího převoditelná na třetí osoby.
3) Tato smlouva se řídí českým právem a to zejména příslušnými ustanoveními zák č. 89/2012 Sb.
4) V případě, že kupující přijme a podepíše OP vyjma rozhodčí doložky, pak se smluvní strany dohodly na místní příslušnosti Okresního soudu v Novém Jičíně
pro rozhodování případně vzniklých soudních sporů.
5) Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při úpravě smluvních vztahů nebo realizace vzájemných plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů.
6) Platná je pouze korespondence v českém nebo anglickém jazyce.
7) Smluvní strany se zavazují k tomu, že do 15 dnů se budou vzájemně písemně informovat o všech důležitých změnách, které u smluvní strany nastaly po
uzavření smlouvy a které se dotýkají vzájemné spolupráce podle těchto OP (zejména změny právní formy společnosti, změny v osobách oprávněných jednat
za společnost, změny ve složení statutárního orgánu společnosti apod.).
8) E-mailové kopie potvrzené odesílatelem mají platnost originálu.
9) Jestliže kterákoli smluvní strana bude při plnění kupní smlouvy, nebo záležitostí s ní související činit vůči druhé smluvní straně písemné podání či jiný úkon
(dále jen „úkon“), je takovýto úkon vůči straně, které je úkon adresován (dále jen „adresát“) řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto
úkonu oproti podpisu adresáta anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu adresáta uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li možno
takový dopis doručit, považuje se za den doručení úkonu obsaženého v tomto dopisu pátý den po podání tohoto dopisu na poštu k doporučenému odeslání na
adresu adresáta uvedenou v záhlaví kupní smlouvy.
10) OP jsou účinné od 1. 4. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. OP v tomto znění se vztahují na všechny kupní smlouvy, které byly uzavřeny
po nabytí účinnosti OP.
11) Prodávající je oprávněn tyto OP kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu vedení obchodní činnosti. Změnu OP, jejich doplnění a nabytí účinnosti změn prodávající vyhlásí vhodným způsobem – zejména na webových stránkách
www.alortrade.cz , či tuto skutečnost uvede v potvrzení objednávky či v písemné kupní smlouvě. Upozornění na změnu OP není podmínkou nabytí jejich
účinnosti a je povinností kupujícího seznámit se v den uzavření kupní smlouvy s aktuální verzí OP.
V Novém Jičíně, dne 1.4.2018

________________________
ALOR Trade s.r.o.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s výše uvedenými obchodními podmínkami seznámil, s jejich obsahem souhlasím a souhlasím s tím, aby ve smyslu
ust. § 1751 OZ platily v závazkových vztazích vznikajících mezi mnou a
společností ALOR trade, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Bohuslava Martinů
1885/2, IČ:27775101.
V ____________________ dne _______________

_________________________________
Razítko a podpis

