VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY SPOLE NOSTI RUUKKI CZ 2013

1) Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné dodací podmínky ( dále jen „ VDP „ ) se stávají nedílnou sou ástí každého obchodního závazkového vztahu uzavíraného mezi
prodávajícím / dodavatelem (Ruukki CZ s.r.o.) a kupujícím / odb ratelem (fyzická nebo právnická osoba). Smluvní vztahy mezi stranami se ídí t mito
všeobecnými dodacími podmínkami a p íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V p ípad , že mezi stranami byla uzav ena smlouva, platí tyto
VDP tehdy, nejsou-li smluvn upraveny podmínky jinak / v textu dále jen prodávající a kupující /.Kupující se seznámil s t mito VDP prost ednictvím
internetových stránek prodávajícího, kde jsou zve ejn ny na : http://www.ruukki.cz/Produkty-a-reseni/Stavebni-reseni/Ke-stazeni a souhlas s nimi
vydává odesláním objednávky prodávajícímu. Korespondence a komunikace mezi kupujícím a prodávajícím v rámci daného obchodního závazkového
vztahu bude realizována jak v listinné podob , tak faxem i mailem.
2) Poptávka a nabídka
a) Kupující je povinen detailn technicky specifikovat poptávané zboží nebo poskytnout prodávajícímu p esnou technickou dokumentaci v provedení
posta ujícím k vyhotovení nabídky prodávajícího.
b) Prodávající neodpovídá za soulad i nesoulad mezi údaji v p edložené technické dokumentaci a skute ným stavem. V p ípad , že kupující poptává
zboží postupn , neodpovídá prodávající za odlišnosti v jednotlivých dodávkách, jejichž p vod je ve výrob ( nap . barevný odstín apod. )
c) Cenová nabídka je závazná po dobu platnosti uvedené v nabídce pouze v p ípad , že kupující zboží jednozna
technicky specifikoval ve své
poptávce a dodate
specifikaci nezm nil.
d) Klade ské plány nebo technická dokumentace není p edm tem dodávky prodávajícího (s výjimkou zvláštního ujednání), pokud se s kupujícím
nedohodl jinak.
3) Objednávka
Objednávání zboží provádí kupující výlu
písemnou formou - dopisem, faxem nebo e mailem na oficiální obchodní kontakty prodávajícího (na faxové
íslo nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedeného v nabídce, nebo na regionálního zástupce prodávajícího). Takto zaslaná
objednávka je platná.
Objednávka musí obsahovat zejména :
a) specifikaci zboží: typ výrobku, druh povrchové úpravy, barevný odstín dle vzorníku RR nebo RAL( reklamace odstínu viz dále l. 12) , p ípadn další
podstatné technické údaje, vhodné je uvést i ú el , pro který je zboží ur eno
b) specifikaci množství, p íp. rozm
jednotlivých výrobk ,
c) dodací lh tu prodávajícího s prioritou údaje uvedeného v nabídce,
d) požadovaný zp sob dodání (tj. doprava kupujícího nebo doprava prodávajícího) a místo dodání zboží (adresa místa dodání s uvedením osoby
oprávn né k p evzetí zboží, v etn identifika ního dokladu této osoby , a kontaktního telefonu. Kupující má možnost uvést n kolik osob; k p evzetí
zakázky pak posta uje jedna z nich, p emž kupující tuto osobu m že ozna it t sn p ed p evzetím zboží . Za to, že zboží p evzala za kupujícího k tomu
zmocn ná osoba , vždy zcela odpovídá kupující, který také nese veškerou odpov dnost za ádné p evzetí ),
e) obchodní firmu a sídlo kupujícího, I a DI , údaj o zápisu v obchodním i živnostenském rejst íku, jméno a kontakt (telefon, fax, e-mail) oprávn né
osoby.
4) Potvrzení objednávky
a) Prodávající vystaví bez zbyte ného odkladu potvrzení objednávky kupujícího. Potvrzení objednávky obsahuje p esný popis zboží, p edpokládaný
termín vyhotovení zboží a p edpokládaný termín jeho dodání, zp sob a místo dodání zboží, dodací adresu, ozna ení osoby/osob / oprávn né p evzít zboží
etn jejího kontaktního telefonu, cenu zboží, zp sob placení a úrok z prodlení s placením faktur ve výši 0,05% denn . Cena zboží je stanovena jako
pevná a vychází z aktuálních platných ceník prodávajícího s výjimkou zboží, kde je cena individueln kalkulována – tzv. projektová cena.
b) Kupující je povinen doru it prodávajícímu písemný souhlas s údaji na potvrzení objednávky, i oznámit prodávajícímu konkrétní p ipomínky
k potvrzení objednávky neprodlen , max. do 48 hod. od jejího obdržení. Pokud tak u iní kupující prost ednictvím e mailu je povinen tak u init z oficielní
firemní mailové adresy. V p ípad , že kupující tak v uvedené lh
neu iní, a to bu poštou, faxem nebo mailem, ruší se pro ob strany automaticky
daný obchodní p ípad, o emž bude kupující prodávajícím bez zbyte ného odkladu informován. Na odsouhlasení potvrzení objednávky kupujícím
kupující potvrdí sou asn , že byl seznámen a souhlasí s t mito všeobecnými dodacími podmínkami Ruukki CZ s.r.o.
c) Potvrzení objednávky kupujícího e mailem bude p iloženo u prodávajícího k dokumentaci daného obchodního p ípadu.
5) Platební podmínky, termín a podmínky dodání
Není-li smluvn ujednáno jinak, platí následující platební a dodací podmínky:
a) Sou asn s potvrzením objednávky vystaví prodávající zálohovou fakturu ve výši 100 % hodnoty zboží v etn DPH.
b) Po uhrazení zálohové faktury, tj. dnem p ipsání fakturované ástky dle bodu 5a) na ú et prodávajícího, po íná b h lh t pro výrobu a dodání zboží.
c). U výrobk dovážených ze zahrani í je dodací termín oznámen prodávajícím kupujícímu v závislosti na dodání výrobk ze zahrani í.
6) Zm ny objednávky, zrušení objednávky
a) Kupující je povinen odebrat všechny položky objednávky, které si objednal. Vrácení výrobk z jiného než reklama ního d vodu, je-li reklamace
prodávajícím uznána za oprávn nou, není možné, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím s ohledem na okolnosti p ípadu jinak. O nejvhodn jším
zp sobu ešení p ípadné reklamace rozhodne s ohledem na okolnosti p ípadu vždy prodávající.
b) Zm na nebo zrušení objednávky se provádí výlu
písemnou formou. Prodávající, je-li to vzhledem k výrobním a dodacím podmínkám možné, bude
zm ny akceptovat; v opa ném p ípad požadavek kupujícího i dopln ní p vodní objednávky bude považován za nový obchodní p ípad.
7) P echod vlastnického práva
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho p evzetím .
8) P echod nebezpe í škody na zboží
Nebezpe í škody na zboží p echází na kupujícího v okamžiku, kdy p evezme zboží od prodávajícího, i od okamžiku, kdy mu prodávající umožní
nakládat se zbožím ( viz níže bod 9) a 10).
9) Spln ní dodávky
a) Je-li smluvn dojednána dodací podmínka DAP místo dodání (Incoterms 2011) prodávající dopraví zboží na místo ozna ené kupujícím
v objednávce. Kupující je povinen zajistit vhodný p íjezd na staveništ nebo skladišt a ihned zajistit vykládku zboží. Kupující je povinen
prodávajícímu p edem ozna it osobu (uvést její jméno, p íjmení a p ípadn vztah ke kupujícímu, viz lánek 3 – Objednávka,), která za n j
zboží v ur eném míst p evezme a která bude za p evzetí zboží odpov dná. Neu iní-li tak, nese za porušení této povinnosti odpov dnost
výhradn kupující.
b) Po p edchozí dohod s kupujícím je možné dojednat dodací podmínku FCA výrobní závod dodávajícího (Incoterms 2011) nebo jeho prodejní
sklady, nebo sklady jeho smluvních partner . Dodávka se v tomto p ípad považuje za spln nou tím, že prodávající p ipraví výrobky k odb ru
a kupujícího vyzve k jejich odebrání, nebo si je kupující odebere p ímo svým zástupcem, jehož prodávajícímu p edem ozna í.
c)
Kupující je povinen odebrat a p evzít od prodávajícího všechny položky zboží, které si objednal, a to v termínu, který byl s prodávajícím
dohodnut. Náklady spojené s p ípadnou zm nou termínu odb ru zboží zavin nou kupujícím jdou vždy k tíži kupujícího.
d) Nep evezme-li kupující zboží nejpozd ji do 2 pracovních dn od ohlášeného data p ipravenosti, prodávající je oprávn n ú tovat skladné ve
výši 0,5% z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení kupujícího.
10) Vykládka zboží a manipulace se zbožím
a) Vykládka zboží a manipulace se zbožím provád ná kupujícím :
provádí-li kupující vykládku zboží, potom ji zajiš uje na svoje náklady a také nese odpov dnost za to, že vykládka byla provedena ádn a s odbornou
pé í. Prodávající neodpovídá za nezavin né prostoje manipula ních prost edk p i vykládce a za škody vzniklé v souvislosti s vykládkou zboží smluvním
stranám i t etím osobám. Zpožd ní dodávky z d vodu na stran kupujícího se nepovažuje za zavin né prodávajícím.
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b) Vykládka zboží a manipulace se zbožím provád ná prodávajícím :
v p ípad dopravy zboží autem s hydraulickou rukou provádí vykládku zboží prodávající. Kupující je však povinen zabezpe it vhodné místo pro vyložení
zboží a pot ebnou sou innost.
11) Záruka za jakost a vady zboží
a) Kupující je povinen provést p ejímku zboží, a to jak kvantitativní, tak i kvalitativní. P ípadné rozdíly proti údaj m v p epravním / dodacím list je
kupující povinen vyzna it v p epravním / dodacím list a do CMR a vyžádat si vyjád ení a podpis dopravce. Opomenutím tohoto úkonu se kupující
vystavuje riziku p ípadného neuznání reklamace zjevných vad prodávajícím.
b) Prodávající odpovídá za zjevné vady výrobk , zjišt né bezprost edn po p evzetí zboží. Za skryté vady odpovídá b hem smluvené záru ní doby. Neníli smluvn ujednáno jinak, je záru ní doba dvouletá. Odpov dnost prodávajícího za vady, na n ž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady
byly zp sobeny po p echodu nebezpe í škody na zboží (viz bod 8) vn jšími událostmi a nezp sobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí splnil
prodávající sv j závazek.
c) Prodávající poskytuje záruku na jakost materiálu a jeho nezávadnost za p edpokladu, že z stanou zachovány atmosférické podmínky, a že b hem
záru ní doby nedojde k nep edvídatelnému zhoršení životního prost edí s dopadem na zvýšení korozní agresivity prost edí.
d) Prodávající neposuzuje a neodpovídá za vhodnost prodávaných výrobk s ohledem na pot eby kupujícího a ú el jednotlivých zakázek. Je výhradn na
vlastním posouzení a zkušenostech kupujícího, k jakému ú elu výrobky použije, a za to nese kupující také plnou odpov dnost.
e) Prodávající neodpovídá za :
irozené procesy stárnutí a jejich možný dopad na stálost barevného odstínu,
esný odstín barvy dle stupnice RAL nebo RR u dodávek profil s povlakem menším než 25 mikron ,
ípadnou neshodnost barevného odstínu dodate
objednaného zboží s odstínem v hlavní objednávce (výroba z jiného svitku),
vady vzniklé neodbornou vykládkou, nevhodnou manipulací a skladováním zboží v míst dodání,
nevhodným a nešetrným pohybem osob na / po uskladn ném nebo instalovaném materiálu
vady zp sobené použitím jiných montážních postup , než stanovuje montážní návod prodávajícího, i nevhodného spojovacího materiálu, i
nevhodných pracovních pom cek a nástroj
vady zp sobené použitím zboží k nevhodnému ú elu ( nap . použití profil s povlakem menším naž 25 mikron v exteriéru )
12) Reklamace
a) Kupující je povinen reklamovat písemn vady zakoupených výrobk / materiálu, a to ihned po jejich zjišt ní. Rozhodnutí o zp sobu ešení reklamace
s ohledem na okolnosti p ípadu je oprávn n u init vždy prodávající.
Zjevné vady je kupující povinen zaznamenat ihned písemn do p epravního / dodacího listu reklama ního zápisu dopravce a do 5 dn doru it písemnou
reklamaci prodávajícímu. Dodací list není prodávající povinen doru it kupujícímu sou asn se zbožím, v p ípad pozd jšího dodání dodacího listu a
zjišt ní zjevných vad kupujícím p i p evzetí zboží, kupující na tyto zjevné vady upozorní prodávajícího jinými komunika ními prost edky – písemn ,
faxem i mailem. Prodávající je povinen doru it dodací list kupujícímu nejpozd ji do data splatnosti faktury za odebrané zboží. Písemná reklamace musí
obsahovat specifikaci vady a její rozsah, údaj o tom, kdy, jak a kým byla vada zjišt na, k jakému ú elu byly výrobky zakoupeny a jak bylo s výrobky
nakládáno. Kupující dále uvede, zda hrozí nebezpe í následné škody.
Reklamace odlišnosti barvy dodávek profil :
Profily, u nichž je uveden povlak 15 my, mají z technologických d vod pouze p ibližn odstín RAL 9002 nebo 9010. Nelze proto reklamovat odlišnost
barvy podle stupnice RAL. Rubová strana plech má polakování v síle cca 7 my ve sv tle šedém odstínu, který výrobce nedefinuje podle barevné škály
RAL. V p ípad výroby plech z r zných svitk m že být odstín v ásti plech na rubové stran viditeln odlišný. Kupující si je v dom této okolnosti,
která nem že být d vodem k reklamaci.
Skryté vady, které kupující zjistil až poté, co na n j p ešlo nebezpe í p echodu škody na zboží (bod 8), je kupující povinen reklamovat u prodávajícího
rovn ž písemn do 5 dn po jejich zjišt ní, a to po dobu trvání záruky za jakost. Do vy ešení reklamace musí být dodané ádn reklamované výrobky
skladovány kupujícícm a na jeho náklad odd len , je-li to s ohledem na charakter výrobk možné.
Dohodne-li se prodávající s kupujícím na odstran ní reklamovaných vad, i když jsou podstatné, musí být kupujícím prodávajícímu poskytnuta p im ená
dodate ná lh ta. Posouzení p im enosti lh ty závisí na dodávkových možnostech prodávajícího. Uspokojení nárok kupujícího nad rámec ešení
reklamace je vylou eno.
V p ípad reklamace rozhodne prodávající o tom, zda demontáž reklamovaných výrobk ( st ešní krytiny ) a p íp. montáž nových výrobk jde k tíži
prodávajícího.
b) Prodávající má právo provést prohlídku vadných výrobk a po ídit jejich dokumentaci a kupující je povinen realizaci tohoto práva zajistit.
c) V p ípad , kdy smlouva mezi prodávajícím a kupujícím byla porušena podstatným zp sobem, tj. že výrobky mají takové vady, že jsou pro kupujícího
i použití k obvyklému ú elu zcela neupot ebitelné, a prodávající uzná reklamaci za oprávn nou, stejn jako v p ípad , kdy smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím byla porušena nepodstatným zp sobem, m že kupující požadovat zejména slevu z kupní ceny, dodání chyb jících výrobk nebo náhradních
výrobk . V p ípad nepodstatného porušení smlouvy kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy.
d) Kupující nemá právo s odkazem na uplatn nou reklamaci nezaplatit faktury za dodané výrobky a není oprávn n ani platby zadržet, i provést
jednostraný zápo et proti svým pohledávkám za prodávajícím. V opa ném p ípad se kupující vystavuje nebezpe í uplatn ní sankcí ze strany
prodávajícího.
e) V p ípad prodlení kupujícího s placením faktur prodávajícího je prodávající oprávn n ú tovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
13) Výrobky „druhé jakosti“
Výrobky prodávané jako „druhá jakost“ nebo výrobky ozna ené a potvrzené po vzájemné dohod mezi prodávajícím a kupujícím jako výrobky „druhé
jakosti“ se prodávají ve stávající ( nižší ) kvalit a s vadami. Na vady, pro které byly tyto výrobky za azeny do tzv. druhé jakosti, se nevztahuje záruka za
jakost.
14) Vyšší moc.
Pokud se výroba, dodání výrobk nebo další k tomuto se vztahující innost zdrží p ímo i nep ímo z p in, které prodávající nem že ovlivnit, m.j. válka,
hrozba války, povstání, sabotáž, požár, bou e, povode , výbuch, p írodní pohromy, vládní na ízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo
áste né zni ení závodu i výrobní linky prodávajícího nebo jeho dodavatel , dodávky dodavatel , zákaz exportu i importu nebo jakákoliv další p ina,
kterou prodávající nem že ovlivnit, dodací lh ta se prodlouží, protože nastala tzv. vyšší moc. Pokud z výše uvedených p in dojde ke zpožd ní dodávky
nebo nedojde ke spln ní dodávky v bec, není povinna ani jedna ze smluvních stran nahradit druhé stran vzniklé škody v etn ušlého zisku.
15) Záv re ná ustanovení
a) Tyto všeobecné dodací podmínky eší smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v rámci b žného obchodního styku, p íp. smluvní vztahy mezi
odb ratelem a dodavatelem vyplývající ze smluv o spolupráci, rámcových kupních smluv a navazujících právních dokument .
b) V p ípad , že n která ustanovení t chto Všeobecných dodacích podmínek jsou mezi kupujícím a prodávajícím ešena ve smlouvách odchyln , potom
v dot ených ástech platí ustanovení smluvní a tyto VDP platí jen na ty vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, která nejsou smluvn upravena jinak.
c) Kupující souhlasí pro p ípad storna své objednávky p ed jejím potvrzením, že prodávající má nárok uplatnit na n m své náklady, které mu p íp.
v souvislosti s touto objednávkou vznikly.
d) Kupující souhlasí pro p ípad, že by na svých objednávkách uvád l odkaz na vlastní všeobecné dodací i obchodní podmínky, že podpisem potvrzené
objednávky nebude brán na takovéto podmínky kupujícího z etel.
e) Kupující souhlasí s tím, že není oprávn n v t chto VDP prodávajícího nic m nit, škrtat, i rušit, jakékoliv zm ny obchodních podmínek jsou možné a
tudíž platné výhradn po vzájemné dohod obou smluvních stran.
Praha, leden 2013
Ing. David Šamšula, jednatel
Ruukki CZ s.r.o.
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