Všeobecné obchodní podmínky spole nosti CRESSTO s.r.o.
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Všeobecná ustanovení
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Nabídky, ceníky

2.1.

2.2.

3.

CRESSTO s.r.o. (dále jen prodávající) prodává výrobky a služby kupujícímu na základ"
dodacích, cenových a platebních podmínek uvedených v následujících odstavcích; odlišné
obchodní podmínky mohou být stanoveny pouze po dohod" s písemným souhlasem obou
stran. Prodávající je zapsán v obchodním rejst+íku vedeném Krajským soudem v Ostrav",
odd. C, vložka 3399 (I0: 46578048) a je registrován k DPH u FÚ v Rožnov" pod
Radhošt"m (DI0: CZ46578048
Ekologie: Prodávající uzav+el Smlouvu o sdruženém pln"ní zp"tného odb"ru a využití
odpadu z obal? se spole@ností EKO-KOM, a. s. (klientské @íslo EK-F00027674) a
prohlašuje, že za expedované obaly byl uhrazen servisní poplatek.
Všechny výrobky lze bezplatn" vrátit k ekologické likvidaci.

Nabídky a ceny prodávajícího jsou platné po dobu uvedenou v nabídce, nejdéle však 3
m"síce od jejího zaslání odb"rateli. Ceny mohou být ve výjime@ných p+ípadech upravovány
i v období jejich platnosti. Ceny jsou vždy uvád"ny bez DPH a dopravních náklad?.
Informace uvedené v obchodních a technických materiálech jsou informativní a ze strany
kupujícího nevymahatelné. Jediným relevantním dokladem jsou závazné písemné nabídky
prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo zm"nit technické parametry výrobku v zájmu zlepšení jeho
vlastností bez p+edchozího písemného oznámeni. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé
p+i tisku obchodních a technických materiál?.

Dodací podmínky

3.1.

3.2.
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3.5.

Zboží lze dodat pouze na základ" závazné objednávky, kterou je možno uskute@nit t"mito
p+ípady:
• osobn" v sídle firmy,
• písemn" poštou na adresu CRESSTO s.r.o., Hasi@ská 2643, 756 61 Rožnov p.R.,
• telefonicky na @ísle +420 571 843 162, +420 571 845 338,
• faxem na @ísle +420 571 842 616,
• elektronickou poštou na adrese firma@cressto.cz,
• odesláním objednávky z elektronického obchodu na www.cressto.cz
Zasláním objednávky odb"ratel stvrzuje souhlas s t"mito podmínkami a cenou dle platného
ceníku výrobk? CRESSTO s.r.o. v dob" jejího p+evzetí spole@ností. Objednávka musí
obsahovat identifika@ní údaje odb"ratele, p+esné ozna@ení výrobku, požadované množství a
podpis statutárního zástupce firmy, p+íp. jím pov"+enou osobou. Dále je vhodné uvést
požadovaný zp?sob p+epravy a kontaktní osobu v@. telefonického spojení pro p+ípad
up+esn"ní údaj? v objednávce
Na základ" došlé objednávky m?že CRESSTO s.r.o. požadovat potvrzení zakázkového listu
(náhrada kupní smlouvy) s udáním ceny, dodací lh?ty a platebními podmínkami
Termín dodání je prodávajícím stanoven podle nejlepšího v"domí p+i potvrzení zakázky.
Zpravidla lze výrobek dodat ihned v p+ípad" dostate@ného skladového množství
požadovaných výrobk?, v p+ípad" nutnosti výroby požadovaných výrobk? pak v období
max. 3 – 4 týdn? (u sníma@? nízkých tlak? až 8 týdn?) nebo v jiném dohodnutém termínu.
Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávn"n zboží dodat v
p+im"+eném náhradním termínu i po uplynutí sjednané doby. Tento nový termín prodávající
projedná s kupujícím.
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P echod vlastnictví ke zboží
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Ú@tované ceny jsou smluvní a rozumí se netto pro dodávky ze skladu prodávajícího. Pro
jednotková množství (do 50 ks jednoho typu a objednávky) jsou stanoveny platným
ceníkem CRESSTO s.r.o.. U stálých obchodních partner? p+i pravidelných nebo v"tších
odb"rech je možné dohodnout ceny individuální nebo stanovit odb"ratelskou slevu. Stálým
smluvním prodejc?m našich výrobk? poskytujeme po dohod" slevu 10%.
Na žádnou z uvedených slev není právní nárok, o jejich ud"lení nebo zrušení rozhoduje
obchodní odd"lení firmy
Expedi@ní náklady (p+epravné, pop+. celní náklady, p+evodní poplatky) jsou ú@továny
zvlášM ve výši stanovené poskytovatelem dané služby.
Vyhrazujeme si právo na p+ípadnou zm"nu cen a slev.

Cenová doložka

6.1.

7.

Prodávající si vyhrazuje vlastnictví ke zboží až do jeho úplného zaplacení v@etn" z
obchodního p+ípadu vyplývajících pokut, náhrad škody, penále apod.
V p+ípad" prodlení platby nebo jiném podstatném porušení závazk? kupujícím je
prodávající oprávn"n vymáhat dodané zboží s výhradou vlastnictví zp"t. Tento odstavec
nepozbývá platnosti ani p+i @áste@né úhrad" dodávky.
Nebezpe@í za škody na zboží p+echází na stranu kupujícího dodáním ve smyslu odstavce
3.7.

Cena

5.1.

6.

V p+ípad", že termín dodání není dodržen z d?vodu kupujícího (opožd"né p+edání všech
p+íloh objednávky, technických specifikací, pozdní úhrada zálohové faktury, evidence
pohledávek po lh?t" splatnosti apod.), je prodávající oprávn"n ur@it termín náhradní. P+i
evidenci neuhrazených faktur z p+edchozích dodávek není možné objednané zboží zaslat
p+ed dohodnutím zp?sobu úhrady t"chto pohledávek.
Zboží je považováno za dodané p+edáním prvnímu ve+ejnému p+epravci, smluvní strany se
mohou dohodnout na dodání zboží osobním odb"rem. Ve+ejným p+epravcem se rozumí
fyzická @i právnická osoba, jejímž p+edm"tem podnikání je provozování dopravy, spedice
@i pošty.
Stávky, výluky (i u dodavatel? prodávajícího) a jiné p+ípady vyšší moci zprošMují
prodávajícího po dobu jejich trvání pln"ní p+evzaté smluvní povinnosti. Prodávající o
vzniklé situaci vyrozumí kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo dodávky po @ástech.

Cena sjednaná jako smluvní m?že být prodávajícím jednostrann" dodate@n" upravena v
návaznosti na r?st výrobních náklad? v d?sledku zvýšení cen subdodavatel? v období od
uzav+ení kupní smlouvy do termínu dodání.

Platby
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Na fakturu prodáváme pouze stálým (smluvním) obchodním partner?m, pokud však
všechny p+edchozí faktury uhradili v termínu. Zboží lze dodat i na dobírku, za hotové nebo
po zaplacení zálohové faktury ve výši 100%.
Platby musí být uhrazeny v termínu splatnosti ve smyslu §339 Obchodního zákoníku, tzn.
@ástka musí být k dispozici na ú@tu prodávajícího nejpozd"ji ke dni splatnosti.
Faktury jsou vystavovány se 10denní splatností; na žádost kupujícího a po dohod" lze
vystavit fakturu se splatností 30 dní (p+íplatek 1 % ceny) nebo 60 dní (p+íplatek 3% ceny).
Dodávky do zahrani@í jsou na požádání ú@továny v EUR kurzovým p+epo@tem ·KB „devizy
– nákup“ v den vystavení faktury.
Není-li platba provedena ve smyslu odstavce 7.2., má prodávající právo vyžadovat smluvní
pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Smluvní pokuta je fakturována se 10denní

7.6.
7.7.

8.

Ru*ení
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splatností a je na ni pohlíženo jako na každou jinou z pohledávek vyplývající ze zn"ní
t"chto obchodních podmínek. Provedenou platbu lze p+ednostn" považovat za úhradu pokut
a penále z p+edešlých obchodních p+ípad?.
Je-li zboží dodáváno v n"kolika zásilkách (viz odst. 3.9.), je prodávající oprávn"n k
fakturaci po @ástech.
Prodávající si vyhrazuje právo stanovení zálohy nebo platby p+edem.

Prodávající ru@í za obvyklé p+edvídatelné škody, které zp?sobí on nebo jím pov"+ená t+etí
strana. Jakékoliv jiné nároky kupujícího (nap+. ušlý zisk @i návazné škody) jsou vylou@eny.
Všechny výrobky musí být použity tak, aby jejich uvedením do provozu nedopat+ením nebo
selháním zavin"ným jakýmkoliv zp?sobem se nemohly stát nebezpe@nými osobám nebo
majetku.
Podmínkou uplatn"ní náhrady škody je prokazatelné použití výrobk? v souladu se
závaznými doporu@eními výrobce a její minimalizace všemi dostupnými prost+edky.
Veškeré dodávky jsou realizovány v souladu s právními p+edpisy platnými v 0eské
republice. Na stanovené výrobky bylo v souladu se zn"ním zákon? 0. 22/1997 Sb. vydáno
ES prohlášení o shod".
Prodávající prohlašuje, že fakturované výrobky s výjimkou z+eteln" ozna@ených mají
preferen@ní p?vod v 0eské republice.

Reklamace

9.1.

Vady dodaného zboží lze reklamovat v záru@ní lh?t" uvedené v záru@ním listu nebo jiném
dokladu o koupi. Není-li uvedena, rozumí se záru@ní lh?tou 12 m"síc? od data dodání ve
smyslu odstavce 3.7.. Záruka na software se vztahuje na @itelnost datového média a záru@ní
lh?ta @iní 6 m"síc?. V t"chto lh?tách m?že kupující uplatnit své nároky na vady vzniklé p+i
používání v souladu s technickými podmínkami, reklamace musí být uplatn"na písemn"
ihned po zjišt"ní závady.
9.2. Reklamaci na kompletnost nebo poškození dodávky lze uplatnit do 7 dn? od p+ijetí zboží.
9.3. Oprávn"nost reklamace se +ídí nálezem p+i identifikaci závady provedené na pracovišti
prodávajícího.
9.4. V p+ípad" oprávn"né reklamace má prodávající právo zboží vym"nit, opravit nebo nahradit
typem ekvivalentním.
9.5. Nesplní-li prodávající svoje povinnosti podle odstavce 9.3. v termínu p+im"+eném, je
kupující oprávn"n od smlouvy odstoupit nebo žádat snížení kupní ceny.
9.6. Kupující pozbývá práva vým"ny, pokud nebylo zboží odebráno ve standardním provedení
(zakázkové úpravy a konfigurace specifikované v objednávce).
9.7. Reklamaci lze uplatnit pouze na jednotlivé @ásti dodávky tak, jak byly uvedeny v prodejním
dokladu; reklamace celé dodávky z d?vodu vady jedné z komponent je možná pouze po
p+edchozí dohod".
9.8. Bude-li prodávajícím zjišt"no, že reklamovaný p+edm"t je bez závad, mohou být
kupujícímu vyú@továny náklady spojené s jeho p+ezkoušením; základní poplatek v tomto
p+ípad" @iní 350,- K@/ks. Kupující má právo doložit, že skute@né náklady byly nižší než
ú@tované.
9.9. Reklamované zboží je kupující povinen doru@it až na adresu prodávajícího. Náklady na
p+epravu reklamovaného zboží k prodávajícímu jdou k tíži kupujícího. Zásilka musí
obsahovat písemnou specifikaci závady.
9.10. Není-li uvedeno v p+edchozích odstavcích, +ídí se záru@ní podmínky, reklama@ní podmínky
a možnost vrácení zboží p+íslušnými paragrafy Obchodního nebo Ob@anského zákoníku

10. Opravy po záru*ní lh/t0
10.1. Prodávající zajišMuje pozáru@ní servis ve smluvních cenách.

10.2. Na p+ání kupujícího m?že být p+ed servisním zásahem provedena cenová expertíza,
náklady na tuto @innost jdou k tíži kupujícího.

11. Zvláštní ustanovení
11.1. V p+ípad" stornování potvrzené objednávky kupujícím je prodávající oprávn"n kupujícímu
vyú@tovat náhradu škody, tzn. nab"hlé náklady a ušlý zisk, základní poplatek v tomto
p+ípad" @iní 20% z koncové ceny výrobku.
11.2. Pokud kupující nedodrží platební podmínky podle výše uvedených odstavc?, je prodávající
oprávn"n pozastavit pln"ní dalších dodávek až do uhrazení p+edchozích závazk?.
11.3. Neuhradí-li kupující své závazky z p+edešlých obchodních p+ípad? do 2 m"síc? od dne
pozastavení podle odstavce 11.2., Je prodávající oprávn"n od pozastavené dodávky
jednostrann" odstoupit a kupujícímu vyú@tovat náhradu škody', tzn. nab"hlé náklady a ušlý
zisk, základní poplatek v tomto p+ípad" @iní 20% z koncové ceny výrobku.
11.4. V p+ípad", že jedno nebo více ustanovení t"chto „Všeobecných obchodních podmínek …“
bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost,
neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení t"chto podmínek.
Veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena novými,
která se budou nejvíce blížit smyslu a ú@elu p?vodních.
11.5. Prodávající je oprávn"n uvád"t obecné technické informace o obchodním p+ípadu v@etn"
základních identifika@ních údaj? o kupujícím v referen@ních listu a podobných materiálech.

12. Ú*innost
12.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky ...“ nabývají ú@innosti 1.3.2007 a v plném rozsahu
nahrazují podmínky p+edešlé.

