Všeobecné obchodní podmínky STIRPack, s.r.o.
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Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy
mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kartonážních
výrobků z vlnité lepenky mezi společností STIRPack, s.r.o. (dále jen
„prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).
Kupující prohlašuje, že s VOP prodávajícího souhlasí a že mu bylo
umožněno se seznámit se s VOP ještě před potvrzením objednání
zboží prodávajícím.
Ustanovení VOP jsou pro účastníky obchodního vztahu závazná.
Individuální ujednání a smlouvy s kupujícím jsou VOP nadřazeny.
Se změnami nebo doplňky těchto VOP musí být kupující
seznámeni.
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Objednávka zboží musí být učiněna písemně a doručena mailem,
faxem nebo poštou prodávajícímu, který nejdéle do 3 pracovních
dnů potvrdí její převzetí.
Potvrzením objednávky kupujícího, která obsahuje podstatné
náležitosti kupní smlouvy – tj. zejména množství zboží a cenu za
kus, prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VOP.
Prodávající je oprávněn svou objednávku jednostranně zrušit pouze
do doby, než byla tato potvrzena prodávajícím. Pozdější
jednostranné zrušení není možné a je připuštěno pouze na základě
dohody kupujícího s prodávajícím. Po potvrzení objednávky
prodávajícím má tento právo a povinnost dodat objednané zboží za
dohodnutou kupní cenu.

Technické podklady
Všechny výkresy a technické údaje získané od prodávajícího jsou
důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění závazku
týkajícího se objednaného zboží.
Všechny výkresy, technické údaje a další informace a popisy, které
dává prodávající k dispozici kupujícímu, jsou duševním vlastnictvím
prodávajícího a kupující je nesmí bez předchozího písemného
souhlasu předat třetí osobě. Jestliže nedojde k realizaci obchodu, je
kupující povinen všechny tyto technické podklady bezodkladně
vrátit a stran jejich obsahu je povinen zachovat mlčenlivost.

Kupující je povinen ve své objednávce sdělit prodávajícímu všechny
požadované vlastnosti a případné další požadavky na kupované
zboží. Při porušení této povinnosti je kupující povinen odebrat
zboží dodané prodávajícím v jím objednané kvalitě a provedení.
Prodávající je oprávněn dodat zboží v dílčích dodávkách; tuto
formu dílčího plnění není kupující oprávněn odmítnout.
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Prodávající je rovněž oprávněn dodat objednané zboží s odchylkou
+/- 5% z celkové objednávky, čemuž bude odpovídat i závěrečná
fakturace.
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Způsob oběhu vratných obalů, tj. dodání a vrácení palet je
předmětem jednání prodávajícího a kupujícího, přičemž obecně
platí povinnost kupujícího zajistit vrácení poskytnutých obalů palet.
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Při pokračujícím a opakovaném obchodním styku bude vrácení
palet realizováno formou výměny při dodání zakázky.
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Údaje o vracených paletách je kupující povinen uvádět na
potvrzovaný dodací list prodávajícího, což bude potvrzeno řidičem
prodávajícího.
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Pokud prodávající poruší svou povinnost vrátit dodané palety, bude
kupujícímu fakturována paušální náhrada škody za jednu paletu ve
výši 170,-- Kč (s výhradou úpravy ceny prodávajícím s ohledem na
vývoj tržní ceny).
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Místo plnění pro dodávky je uvedeno v objednávce a pokud
objednávka neobsahuje místo plnění, je místem plnění sídlo
kupujícího.
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Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa určení s odpovídajícím
dodacím listem. Kupující je povinen při převzetí potvrdit dodací list
řidiči; tento úkon provede za kupujícího pověřený pracovník.
Odepření převzetí zboží či neposkytnutí součinnosti s převzetím
zboží má účinky řádného dodání zboží. V důsledku takového

Záruky a reklamace
Záruční lhůta dodaného zboží jsou 3 měsíce od data dodání. Záruka
prodávajícího je podmíněna kvalitním uskladněním zboží, které
nesmí mít vliv na jeho vlastnosti. V případě konsignačního skladu
zajištěno interním nařízením.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve, po převzetí zboží
od řidiče prodávajícího, přičemž přihlédne k povaze zboží. Právo
kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení,
jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o zjevných vadách
zboží nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
Kupující má v případě uznání reklamace právo na odstranění vad
dodáním náhradního zboží nebo na opravu zboží, je-li opravitelné,
případně na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Cena zboží a platební podmínky
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Všechny ceny jsou smluvní. Kupní cena je stanovena na základě
platné cenové nabídky vystavené prodávajícím na základě poptávky
kupujícího. K ceně zboží bude přičtena zákonná sazba DPH.
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Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na výzvu prodávajícího ve
lhůtě splatnosti, která činí maximálně 14 dnů ode dne výzvy
prodávajícího.
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Místo plnění
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Obaly
Obaly uváděné prodávajícím do oběhu jsou palety, stretch folie a
polypropylenové pásky. Plnění povinností ukládaných zákonem o
obalech je zajištěno prostřednictvím společnosti EKO-KOM
osvědčení č. EK-F00060211.

Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající je povinen použít při výrobě objednaného zboží
sjednaný materiál a zachovat kvalitní provedení za dohodnutých
vlastností dodaného zboží, které musí odpovídat nejvyšším
nárokům a vzájemně dohodnutým parametrům.

Doprava se realizuje dle sjednaných obchodních podmínek.
V případě dopravy prodávajícím bude prodávající informovat
kupujícího o možném času, místu a způsobu vykládky. Kupující je
povinen zajistit převzetí dodávky každý pracovní den od 7 hod do
20 hod. Za poškození zboží během této dopravy, které je
způsobeno nedostatečným nebo nevhodným obalem, zodpovídá
prodávající. O takovém poškození kupující ihned při převzetí sepíše
zápis s řidičem.
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Objednávky
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postupu kupujícího má prodávající právo zboží následně zaslat
kupujícímu, a to na náklady kupujícího.
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Výzva k zaplacení kupní ceny může být dle výběru prodávajícího ve
formě faktury-daňového dokladu nebo zálohové faktury před
předáním zboží. V případě platby před dodáním zboží prodávající
při nebo po předání zboží doručí kupujícímu doklad o zdanitelném
plnění - fakturu s eventuální výzvou k zaplacení případného
doplatku kupní ceny. Prodávající, dle možností a požadavku
kupujícího, zasílá faktury elektronickou poštou ve formátu PDF
k vytištění kupujícímu. V ostatních případech jsou faktury zasílány
poštou.
Při prodlení kupujícího s placením dlužné částky je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny.
Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn
zadržet dosud nedodané zboží, případně nezačít realizovat
závaznou objednávku zboží, aniž by to znamenalo porušení
smlouvy nebo právo na odstoupení od takové smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2009.
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V případě, že nastanou nezávisle na vůli prodávajícího překážky
bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by prodávající tuto překážku předvídal, je
prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato
překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své
normální činnosti.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje například válka,
revoluce, mobilizace, povstání, nepokoje, stávky, živelná pohroma,
překážky v dopravě, výluky, zákaz dovozu či vývozu, požáry,
poruchy či nehody v podniku prodávajícího či v podniku jeho
dodavatelů, dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek
materiálů, energií a podobné události vyšší moci, které naruší
plnění smluvních povinnosti prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vzniknou z této
dohody nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v
rozhodčím řízení jediným rozhodcem a na tom, že způsobem určení
osoby rozhodce ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „z.r.ř.“) bude jeho jmenování komplementářem
Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694 (dále jen
„arbitrážní centrum“) ze seznamu rozhodců arbitrážního centra,
platného v době zahájení řízení a publikovaného na
http://www.rozhodcisoud.net/rozhodci.php a v Obchodním
věstníku. Strany se dále dohodly na tom, že ve smyslu § 19 odst. 3
z.r.ř. bude rozhodčí řízení konáno bez nařízení ústního jednání a na
tom, že ve smyslu § 25 odst. 2 z.r.ř. odůvodnění rozhodčího nálezu
není třeba.

V České Kamenici dne 7.12.2009

