Všeobecné obchodní podmínky společnosti (dále VOP)
ELIS PLZEŇ, a.s. (dále Prodávající)
___________________________________________________________________________

1. Nabídka, Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
Pokud není uvedeno jinak, je platnost Nabídky 90 dní.
Nejnovější nabídka nahrazuje všechny předchozí nabídky.
Podmínkou platnosti objednávky Kupujícího je uvedení :
-

Čísla nabídky Prodávajícího
Data vystavení a čísla objednávky
Požadovaného data dodávky (rozumí se připravenosti dodávky k vyzvednutí
dopravcem)
Přesné specifikace, množství a dohodnuté ceny požadovaného výrobku
Dopravních pokynů
Dohodnutých platebních podmínek
Přesného názvu firmy Kupujícího, vč. bankovní informace

Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za
objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, VOP a další
dohodnuté podmínky, zpravidla uvedené v nabídce Prodávajícího.
Zpětné Potvrzení nákupní objednávky Prodávajícího je zároveň návrhem Kupní smlouvy,
kdy samotná Kupní smlouva vzniká zpětným potvrzením objednávky Kupujícím, a to do
3 dnů od odeslání tohoto Potvrzení. Pokud Kupující v tomto termínu nezašle zpětné
potvrzení Prodávajícímu, je objednávka Kupujícího považována za oboustranně
potvrzenou, a tím uzavřena Kupní smlouva.
Kupující má právo stornovat nebo měnit jakkoliv svoji objednávku jen ve výše uvedeném
termínu, tedy do doby uzavření Kupní smlouvy.
V případě stornování nebo významné změny potvrzené objednávky (uzavření Kupní
smlouvy) po tomto termínu (3 dny) je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou
škodu. Prodávající je oprávněn žádat po Kupujícím smluvní pokutu ve výši 50 % z kupní
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ceny, nebo 100% z nákladů zakázky, která je stanovena jako náhrada škody, kterou je
Kupující uhradit ve prospěch Prodávajícího, a to do 10 pracovních dnů.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nesplní svůj
závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u Prodávajícího
o porušení jakéhokoli závazku.

2. Dodávka zboží
Dodací lhůtou objednaného zboží se rozumí připravenost zboží ve skladu Prodávajícího:
ELIS PLZEŇ a.s.
Soukenická 3
32022 Plzeň
ČR
Kontaktní osoba: Petr Mareška, mobil: 00420 604 230 656
TEL: +420377454394, +420604230656
FAX: +420377454391
e-mail: petr.mareska@elis.cz
http://www.elis.cz
Veškeré balení se provádí dle platné evropské normy a podle způsobu přepravy (letecká,
silniční, námořní) vybrané Kupujícím. Pokud se požadavky Kupujícího na balení liší od
těchto norem, musí to Kupující oznámit Prodávajícímu písemně nejpozději 2 týdny před
plánovaným datem odeslání. Kupující pak může být odpovědný za náklady za toto další
balení.
Zpoždění dodávky: Prodávající neodpovídá za zpoždění, které je mimo kontrolu
Prodávajícího, včetně jakéhokoli výskytu vyšší moci, jak jsou definovány Mezinárodní
obchodní komory.

3. Platební podmínky a vlastnické právo
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet
Prodávajícího převodem na bankovní účet Prodávajícího, vedeného v České spořitelně, a.s.,
č. ú.: 721614379/0800.
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Při prodlení se zaplacením faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úroky
z prodlení smluvní pokutou ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
V případě opakovaného prodlení s platbou má Prodávající právo změnit dohodnuté platební
podmínky pro příští objednávku Kupujícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem zaplacení kupní
ceny objednaného zboží, včetně ceny za SW.

4. Převzetí a Záruka za zboží
Záruku na prodávané zboží poskytne Prodávající po dobu uvedenou v záručním listě (nedílná
součást dodávky). Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení a potvrzení Dodacího a
Záručního listu Prodávajícím.
Záruka se vztahuje jen na vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným
zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze,
mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem
blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží
mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a
zároveň Prodávající není za toto poškození odpovědný.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet
balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V
případě shledání závad či porušení obalu se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním
zájmu nepřevzít.
Záruka je neplatná, pokud je Kupující v prodlení v platbě.

5. Rozhodující právo
Tyto VOP se řídí právním řádem a Obchodním zákoníkem České republiky.
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