OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou platné pro prodej zboží
nebo poskytnutí služby firmou STATO střechy s.r.o. se sídlem
2.května 1586, 763 61 Napajedla, IČ 27676382 zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vl.
51151 (prodávající), jsou neoddělitelnou součástí všech obchodních
smluv a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a jeho
obchodním partnerem – maloobchodním zákazníkem, podnikající
fyzickou osobou nebo právnickou osobou (kupující).
II. Objednání zboží
Písemnou objednávku lze prodávajícímu doručit osobně, zaslat
poštou do sídla firmy, zaslat faxem na tel. 577 943 065 či elektronicky
na email stato@statostrechy.cz. Objednávka se považuje za návrh
kupní smlouvy a musí obsahovat název, adresu a kontakt na
objednatele, název zboží nebo popis požadované služby, druh
povrchové úpravy, rozměr, množství, barvu dle fyzického vzorku
zboží prodávajícího nebo dle označení prodávajícího, požadovaný
termín dodání, datum vystavení, razítko a podpis oprávněné osoby
objednatele.
Objednávka bude potvrzena a cena odsouhlasena buď na
samostatném potvrzení objednávky, nebo doplněním do objednávky
objednatele a zpětným zasláním objednateli.
Všechna předchozí ujednání objednatele a prodávajícího týkající se
objednávky se stávají doručením písemné objednávky prodávajícímu
neúčinná. Prodávajícím zpracované cenové nabídky jsou pouze
orientační a nezávazné a jejich platnost zaniká změnou ceny
uvedeného zboží. Pokud nastane jakákoliv odchylka od objednávky,
prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby se dohodli na
dalším postupu. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy
v předem dohodnuté výši nebo zaplacení celkové částky k úhradě
před objednáním nebo dodáním zboží. Dnem zaplacení dohodnuté
zálohy se považuje objednávka za závaznou v souladu s těmito OP
a začíná běžet dohodnutý termín dodání. Toto neplatí při odběrech
za hotové a u vybraných smluvních partnerů. Objednávku lze
stornovat pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. Pokud
z jakéhokoliv důvodu ze strany kupujícího nemůže prodávající
uskutečnit objednání či předání zboží kupujícímu a v průběhu doby,
než je možné toto uskutečnit dojde k novým skutečnostem, bránícím
dodržení původních dohodnutých podmínek (změna ceny,
nedodržení původní lhůty dodání atd.), musí být nové podmínky mezi
kupujícím a prodávajícím znovu odsouhlaseny. Pokud prodávající
není schopen splnit sjednané podmínky z důvodu nepředvídatelných
a neodvratitelných událostí, kterým nemohl nijak zabránit ani je
ovlivnit, neodpovídá kupujícímu v takovém případě za jakékoliv
škody. Kupující ručí za správnost všech údajů uvedených
v objednávce potřebných pro objednání zboží. Prodávající neručí za
škody vzniklé kvůli chybným údajům uvedených v objednávce
kupujícího. Doručením objednávky kupujícího prodávajícímu
potvrzuje kupující seznámení se a souhlas s těmito OP, které jsou
volně dostupné na internetových stránkách www.statostrechy.cz –
záložka KE STAŽENÍ, nebo v sídle prodávajícího.
III. Ceny a platební podmínky
Cena za objednané zboží nebo službu je stanovena dle platných
ceníků prodávajícího ke dni převzetí objednaného zboží nebo služby
kupujícím, nebo dle předem prodávajícím zpracované cenové
nabídky pro konkrétního kupujícího. Prodávající může na základě
vlastního rozhodnutí poskytnout kupujícímu slevu na některé zboží ve
výši a za podmínek určených prodávajícím. Je ve vlastním zájmu
kupujícího, aby se při objednání zboží nebo služby informoval na
cenu jím požadovaného zboží nebo služby. Dohodnutou cenu lze
dodatečně měnit pouze v případě uvedeném v čl. II. nebo po
vzájemném písemném odsouhlasení prodávajícího a kupujícího.
Dohodnutá cena za zboží nebo službu je za jednotku bez DPH a je
platná pro odběr zboží nebo uskutečnění služby v sídle prodávajícího,
pokud není předem dohodnuto jinak. Platební podmínky jsou určeny
na daňovém dokladu. Zaplacením celkové částky k úhradě ve lhůtě
splatnosti se rozumí obdržení požadované celkové částky v den
splatnosti uvedené na daňovém dokladu prodávajícího kupujícímu
buď na bankovní účet prodávajícího, nebo předání hotovosti
oprávněné osobě prodávajícího. V případě nezaplacení celkové
částky k úhradě ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn požadovat
po kupujícím zaplacení úroku z prodlení již od prvního dne prodlení.
Výše úroků za pozdní úhradu faktury se řídí předpisy práva
občanského, a to nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví
výše úroků z prodlení. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do
jeho úplného zaplacení požadované částky k úhradě za zboží
a dalších nákladů souvisejících s dodáním zboží kupujícímu (výhrada

vlastnictví). Reklamace či vada zboží nebo služby nezbavují
kupujícího povinnosti zaplatit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu celou
požadovanou sumu.
IV. Dodací a přepravní podmínky
Prodávající telefonicky sdělí kupujícímu termín a další údaje potřebné
jako např. váhu, rozměry atd. pro odebrání zboží nebo služby, a ten
je povinen si objednané zboží nebo službu v co nejkratším termínu
odebrat. Kupující je povinen si zajistit pro odvoz zboží takové vozidlo,
které bude svou možností zatížení a rozměry vhodné k přepravě
tohoto zboží tak, aby objednané zboží nebylo při přepravě
poškozeno, a zároveň aby bylo možné zboží naložit pomocí
vysokozdvižného vozíku (VZV) prodávajícího. V případě, že
kupujícího bude při přebírání zboží nebo služby zastupovat třetí
osoba, sdělí kupující prodávajícímu písemně nebo telefonicky jeho
jméno, aby se předešlo předání zboží nebo služby neoprávněné
osobě. V případě, že je předem písemně nebo telefonicky dohodnuto,
že prodávající zajistí dodání zboží až na kupujícím určené místo,
sdělí kupující požadované místo dodání a kontakt na příjemce zboží
prodávajícímu písemně či telefonicky před požadovaným termínem
dodání. Úhrada nákladů dopravy zboží a čekací doby na vykládku
zboží musí být předem písemně dohodnuta. Vykládku zboží na
požadovaném místě kupujícího vždy zajistí kupující a prodávající
neodpovídá za případné poškození zboží způsobené při vykládce
zboží. Prodávající je povinen zabalit objednané zboží tak, aby se co
nejvíce předešlo poškození zboží při manipulaci. Všechny obaly
použité pro zabalení zboží jsou nevratné.
Jestliže charakter zboží neumožňuje naložení pomocí VZV, není
povinností prodávajícího zajistit takové nestandardní naložení tohoto
zboží. Je-li předem písemně nebo telefonicky dohodnuto, že
prodávající nestandardní naložení zboží kupujícímu zajistí, musí být
předem písemně dohodnuto, kdo uhradí náklady za takové naložení
zboží. Prodávající neručí za poškození zboží způsobené při
nestandardním nakládání a vykládání zboží.
V. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace
Kupující nebo jím pověřený zástupce k vyzvednutí zboží nebo
přebrání služby je povinen si při převzetí ihned zkontrolovat
požadované množství, barvu, kvalitu, rozměry, povrchovou úpravu
a typ objednaného zboží nebo služby a potvrdit převzetí na dodacím
listě (DL) nebo předávacím protokolu vystaveném prodávajícím.
Pokud se vyskytnou jakékoliv vady na zboží nebo službě nebo
odchylky od objednávky, musí kupující ihned informovat
prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Po
potvrzení převzetí na DL nebo protokolu prodávající neodpovídá za
případné poškození zboží nebo služby způsobené jeho nesprávnou
manipulací, užitím nebo nesprávným uskladněním.
Správná manipulace, použití, skladování zboží, záruční doba,
podmínky záruky na zboží nebo službu a způsob uplatnění případné
reklamace jsou uvedeny v záručním listě (ZL) nebo obchodní
smlouvě prodávajícího. V případě služby nebo prodeje zboží se
zjevnou vadou, na kterou byl kupující předem upozorněn, není možné
dodatečně uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Takové zboží nebo
služba se platí vždy hotově a zaplacením takového zboží nebo služby
kupující potvrzuje seznámení se s vadou zboží.
ZL je také volně dostupný na internetových stránkách
www.statostrechy.cz – záložka KE STAŽENÍ, nebo v sídle
prodávajícího. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se seznámil
s obsahem ZL.
VI. Závěrečná ustanovení
Prodávající a kupující jsou povinni zachovat vzájemnou mlčenlivost
o obsahu všech dokumentů, všech smluvních ujednáních mezi nimi
a všech informací předaných během smluvního vztahu nebo
vzájemného kontaktu. Výše uvedené se považuje za obchodní
tajemství.
Ostatní podmínky neupravené těmito OP se řídí dle platných
ustanovení Obchodníku a Občanského zákoníku. Od OP se lze
odchýlit pouze ujednáním k kupní smlouvě, která musí být vždy
písemně potvrzena oprávněnými osobami obou smluvních stran.
Písemně specifikované podmínky kupujícího nejsou pro prodávajícího
nijak závazné, pokud tyto podmínky prodávající kupujícímu písemně
nepotvrdil.
Tyto OP nabývají účinnosti 20.2.2006 a jsou platné do změny
některého z bodů těchto OP. Pouze prodávající je oprávněn měnit
tyto OP. Změněné OP platí vždy ode dne jejich vydání a prodej zboží
se řídí vždy dle aktuálně platných OP.
Napajedla dne 20. února 2006
STATO střechy s.r.o.

