
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

1. Všeobecné
Prodej a dodávka zboží nastane za následujících podmínek. Pro odchylná 
ujednání, vedlejší úmluvu i ujištění jakéhokoliv druhu je třeba písemného 
odsouhlasení obou stran. Všeobecné obchodní a dodací podmínky nejsou 
obsahem dílčích nákupních smluv či objednávek, obě strany však berou  
na vědomí, že jsou vždy pro obě strany závazné.

2. Nabídka a její přijetí
Naše nabídky jsou vždy nezávazné. V právním smyslu představují pouze 
nabídku k podání objednávky kupujícím. Objednávka kupujícího nám 
představuje nabídku na uzavření kupní smlouvy, kupující je vázán nabídkou 
deset dní po obdržení. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky od nás. 
Přijímání se uskutečňuje samostatným potvrzením nebo s přijetím zboží 
kupujícím po odeslání od prodávajícího.
Uzavření smlouvy podléhá podmínce, že nebude provedena nebo bude jen 
částečně provedena v případě nesprávné nebo nepřesné vlastní dodávky. 
To platí pouze v případě, že nedoručení není naší odpovědností. V případě 
nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude kupující 
okamžitě informován. Úhrada bude okamžitě vrácena.

3. Ujednání o cenách a podmínkách
Naše ceny jsou nezávazné a rozumí se EXW bez DPH. K základním cenám  
je účtován materiálový příplatek TZ, který je na měsíční bázi aktualizován  
a je zveřejněný na jeremias.cz/tz. 
Dodávka zdarma do domu nastává od hodnoty objednávky 25.000,-Kč  
bez DPH, pokud nebylo ujednáno jinak. Při hodnotě zboží pod 25.000,-Kč  
bez DPH jsou účtovány dopravní náklady. Všechny dohody o rabatech  
a platebních podmínkách platí maximálně do 31.12. probíhajícího kalendářního 
roku a jsou každoročně nově určovány.

4. Platební podmínky
Platba musí proběhnout, pokud není ujednáno jinak, během 30 dnů  
od data vystavení faktury. Při platbě během 2 dnů od vystavení faktury, 
pokud není ujednáno jinak, mohou být odečteny 2%, toto neplatí pokud 
nejsou zaplaceny starší faktury ze stejných nebo starších objednávek. Jako 
doklad příchodu faktury stačí doklad o odeslání faktury prodávajícím. K datu 
odeslání budou připočteny 2 pracovní dny jako fiktivní datum doručení.

5. Výhrada vlastnictví
Dodávka zboží nastává s výhradou vlastnictví podle Obchodního zákona  
s následujícím rozšířením:
a) Vlastnictví dodávaného zboží zůstává prodávajícímu až do plného 
zaplacení dodávaného zboží a současně i  všech předešlých pohledávek 
vzniklých z obchodní činnosti nebo jiného právního důvodu mezi 
prodávajícím a kupujícím. Toto platí také pro dodávky na cizí pozemky.
b) Finanční prostředky na běžném účtu kupujícího do výše dlužné částky obě 
strany považují za vyhrazené vlastnictví prodávajícího za účelem zajištění 
dlužné pohledávky prodávajícího. K této dlužné částce vzniká na bankovním 
účtu kupujícího následující den po splatnosti současně zástavní právo  
ve prospěch prodávajícího ve výši dlužné částky.
c) Přepracováním a zpracováním našeho zboží naše vlastnictví nezaniká, 
zůstáváme vlastníky přepracované i zpracované věci. Spojí-li nebo smíchá 
kupující naše zboží s výhradou vlastnictví s jiným nám nepatřícím zbožím, 
tak na nás přechází spoluvlastnictví na nové věci v hodnotě našeho zboží 
před zpracováním.
d) Kupující nás musí písemně upozornit o zásazích třetích osob  
do v našem vlastnictví nebo spoluvlastnictví stojících předmětů  
nebo do na nás postoupených pohledávek a nároků a o škodách vzniklých 
na těchto předmětech.
e) Jsme oprávněni, kdykoliv požadovat vydání předmětů náležejících  
do našeho vlastnictví, pokud se nám jeví, že je plnění pohledávek 
ohroženo, nebo kupující nebo jeho odběratel poruší jakékoliv smluvní 
povinnosti. Kupující je povinen zboží vydat nejpozději do 3 dnů  
od doručení písemného upozornění prodávajícího o požadavku zboží 
odebrat s tím, že se za termín doručení upozornění považuje datum odeslání 
poštou plus čtyři dny. Dealerům udělené oprávnění k dalšímu prodeji  
a k inkasu nám postoupených pohledávek můžeme ze stejných důvodů  
– plnění pohledávek ohroženo nebo pro porušení smluvní povinnosti 
současně zrušit.
f) Prodá-li objednávající zboží vzniklé zpracováním a přepracováním 
jakož i spojením nebo smícháním zboží s výhradou vlastnictví s jinými 
věcmi třetí osobě, tak je pohledávka za poddlužníkem (kupující 
objednávajícího) odpovídající výši hodnoty našeho zboží před 
zpracováním, přepracováním, spojením či smícháním s jiným zbožím 
považována smluvními stranami za postoupenou na naší společnost,  
o této skutečnosti je povinen objednávající svého kupujícího písemně  
(do kopie a na vědomí nám tj. prodávajícímu) upozornit, tedy jeho 
kupující  bude plnit ve výši zboží před zpracováním nám, v případě 
nesplněníí  objednávajícího upozornit svého kupujícího na vzniklou 
skutečnost, je objednávající povinen zaplatit do 3 dnů po našem písemném 
upozornění naší společnosti smluvní pokutu ve výši dodaného zboží  
předzpracováním plus 50%, s tím, že nárok na náhradu škody nám zůstává 
zachován.

 

g) Kupující je oprávněn, prodávat zboží s výhradou vlastnictví  
v běžném obchodním styku dále třetím osobám. Kupující postupuje 
ihned stávající pohledávky za třetími osobami v plné výši  
až do vyrovnání kupní ceny prodávajícímu, o čemž je třetí osobu ihned 
informuje.
h) Prodávající je zmocněn k inkasu postoupených pohledávek.  
Na požádání prodávajícího je kupující povinen poddlužníkovi (svému 
kupujícímu) bezodkladně oznámit postoupení, jakož i sdělit bezodkladně 
prodávajícímu informace o adresách poddlužníků (svých kupujících).

6. Doprava a přechod rizik
Dopravní rizika nese kupující. Případná poškození si nechá 
kupující potvrdit při převzetí materiálů pro uchování svých nároků  
na náhradu škod. Dopravní pojištění bude sjednáno pouze  
na požádání kupujícího a na jeho náklady. Stížnost kvůli chybějícím 
dílům bude přijata pouze, pokud je stížnost podána při nebo ihned  
po přijetí zásilky.

7. Záruka
Vlastnosti kupované věci a její účel použití se řídí výhradně popisem 
výrobku výrobcem. Odchylná ujednání vyžadují písemné vzájemné 
potvrzení. 
Při vadném plnění nebo neplnění je kupující povinen stanovit lhůtu 
dodatečné dodávky 14 dnů. Po uplynutí této lhůty dodatečného plnění 
může kupující proti nám uplatnit zákonná práva a práva plynoucí  
ze záruky. Během lhůty dodatečné dodávky resp. dodatečného plnění 
je prodávající oprávněn, provést podle svého uvážení odstranění 
závad nebo provézt novou dodávku. Pokud se kupující po uplynutí 
dodatečného plnění vůči prodávající nevyjádří jak vadu či dodatečné 
plnění navrhuje řešit, tak je prodávající oprávněn, kupujícího 
vyzvat během lhůty 7 dnů, zda na dodatečném plnění nadále trvá.  
Nedojde-li zpráva kupujícího, řešení navrhne a provede dle svého 
uvážení prodávající. 
Nároky plynoucí ze záruky za věcné vady ze strany zákazníků  
– kupujících, kteří jsou podnikateli se promlčují podle zákonných 
ustanovení, avšak nejpozději 6 měsíců po zamítnutí reklamace 
prodávajícím. Nároky plynoucí ze záruky za věcné vady ze strany 
zákazníků spotřebitelů se promlčují podle zákonných ustanovení. 
Lhůty vztahující se na záruky za věcné vady  vůči podnikatelům  
a spotřebitelům platí také pro případné následné škody z věcných vad, 
po uplynutí lhůt nemá kupující nárok uplatnit případné škody.

8. Bagatelní škody
Ručení za bagatelní škody prodávajícího je výslovně vyloučeno.

9. Dodací termíny
Udané dodací termíny jsou předně nezávazné a nabývají závaznosti 
teprve písemným potvrzením objednávky prodávajícím. 
Dodací lhůty a dodací lhůty musí být dohodnuty v textové podobě. 
Dodací lhůty nemohou platit, dokud nebude uzavřena smlouva. Pokud 
budeme čekat na spolupráci nebo informace od kupujícího nebo jinak 
budeme při plnění objednávky omezeni nevlastní vadou, dodací lhůty 
se prodlouží o dobu trvání překážek a přiměřenou dobu po ukončení 
překážek. Musíme kupujícího předem informovat o překážce.
Částečné dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro kupujícího přiměřené.

10. Zhotovení podle instrukcí zákazníka
V případě zhotovení podle výkresů zákazníka, vzorků a jiných 
instrukcí zákazníka nepřebíráme odpovědnost za  vady spočívající  
ve funkčnost výrobku a jiné závady vzniklé chybnou projekční 
činností zákazníka nebo nevhodným zvolením materiálů ze strany 
zákazníka nebo jeho chybnými instrukcemi při zhotovení. Zákazník nás 
zprošťuje u takto zhotoveného zboží případných nároků plynoucích  
z vad třetích osob, o čemž je písemně upozorní. Dále neodpovídáme 
za zbožím způsobené škody, pouze v případě, že jsme způsobili škodu 
úmyslně či hrubou nedbalostí..

11. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré objednávky musí být prodávajícím písemně potvrzeny pouze 
pod podmínkou možnosti dodání prodávajícího.
2. V případě vzniku neřešitelného sporu rozhoduje věcně a místně 
příslušný soud prodávajícího.
3. Místo plnění dodání a placení je 43400 Most-Rudolice v České 
republice.
4. V případě, že jsou některá ujednání těchto podmínek v rozporu  
s platnými právními předpisy, ostatní ujednání zůstávají v platnosti  
a účinnosti.


