VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen VOP)
I. Ustanovení obecná
1.1 Prodávající je společnost IMECON Containers, a.s., se sídlem Trnava 387, 763 18 Trnava u Zlína, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32913. IČ: 25552996, DIČ: CZ25552996, bankovní spojení Česká spořitela a.s. č.ú.
CZK 7310642/0800, EUR účet: IBAN: CZ38 0800 0000 0000 0731 0722, BIC: GIBACZPXXXX.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) se použijí podpůrně pro úpravu smluvních vztahů mezi prodávajícím
a kupujícím v případě uzavření kupní smlouvy na dodání zboží dodávaného prodávajícím (písemná kupní smlouva nebo
akceptovanáobjednávka). Tyto VOP se nepoužijí pouze v případě, kdy je jejich použití smluvně výslovně vyloučeno.
1.3 Tyto VOP se řídí ustanovením občanského zákoníku.
1.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stranvyplývající z uzavřené smlouvy na dodání zboží, uzavřené
společností IMECON Containers, a.s. jako prodávajícím.
1.5 Je-li dále v textu VOP používán pojem „smlouva“ nebo „kupní smlouva“, rozumí se tím nejen písemná kupní smlouva, ale taktéž každá
akceptovaná objednávka kupujícího (ústní kupní smlouva).
II. Objednávka, uzavření smlouvy
2.1 Objednávka zákazníka (kupujícího) je návrhem na uzavření příslušné kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující stvrzuje,
že se seznámil s obsahem těchto VOP a projevuje s jejich obsahem bezvýhradný souhlas.
2.2 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky kupujícího prodávající. Pokud prodávající neakceptuje
objednávku kupujícího bezvýhradně, je za okamžik uzavření kupní smlouvy považován okamžik doručení potvrzení kupujícího
o odsouhlasení protinávrhuprodávající.
2.3 Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) identifikační údaje kupujícího (firma, sídlo, IČ,DIČ),
b) informace o bankovním spojení kupujícího,
c) jméno a podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího,
d) jednoznačné určení zboží (výrobku), provedení, množství a ostatní požadavky,
e) místo dodání zboží, popř. požadavek na způsob dopravy,
f) termín dodání zboží.
2.4 Objednávku lze učinit písemně na adresu sídla prodávající, faxem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího.
2.5 Prodávající na základě uzavřené smlouvy dodá kupujícímu zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu a převede na něho
vlastnické právo k této věci. Kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu zboží.
III. Dodání zboží
3.1 Místo dodání zboží je určeno smlouvou. V případě, že smlouva místo dodání zboží nespecifikuje, má se za to, že si kupující zboží odebere
u prodávající v místě její provozovny. O skutečnosti, že zboží je pro kupujícího připraveno k odebrání, bude kupující informován
v dostatečném předstihu, min 1 den předem, a to na spojení uvedené ve smlouvě.
3.2 Dopravu zboží na místo dodání zajišťuje, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, kupující. Náklady na dopravu zboží nese kupující.
3.3 Není-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží kupujícímu v určitém místě a nemá-li si kupující odebrat zboží u prodávající
v místě jeho sídla nebo provozovny, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže
smlouva stanoví povinnost prodávající odeslat zboží kupujícímu.
3.4 Dodací lhůta zboží musí být ve smlouvě sjednána.
3.5 V případě, že je dodání zboží kupujícímu ve sjednané době znemožněno z důvodu nastalých nepředvídatelných okolností, prodlužuje
se přiměřeně dodací doba zboží o takový počet kalendářních dnů, po které bylo prodávající znemožněno dodání zboží. O skutečnosti,
že nastaly takové nepředvídatelné okolnosti, bude kupující informován. V případě, že prodávající z důvodů nepředvídatelných
okolností, které nezavinil, není objektivně schopen dodat zboží ve sjednaném termínu, není kupující oprávněn po prodávajícím
požadovat úhradu sankcí sjednaných pro případ prodlení prodávající s dodáním zboží.
3.6 Není-li smlouvou dohodnuto jinak a je-li to s ohledem na charakter předmětu koupě reálné, je přípustné i dílčí plnění, tj. plnění po částech.
Kupující je povinen dílčí plnění od prodávající převzít.
3.7 Je-li smlouvou dohodnuto, že zboží bude kupujícímudodáno po částech (dílčí plnění), není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy
pro prodlení prodávající s dodáním dílčí části zboží.
IV. Množství, jakost, provedení a obal
4.1 Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Prodávající zabalízboží nebo je opatří
pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.Náklady na balení zboží nese kupující.
4.2 Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel
stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
4.3 Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, dodá prodávající zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil
kupujícímu.
4.4 Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, zabalí prodávající zboží nebo je opatřit pro přepravu
způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování
a ochraně zboží.
V. Kupní cena
5.1. Kupní cena zboží je sjednána smlouvou a vychází z individuální kalkulace cen zboží dle cenové nabídky prodávajícího platné ke dni uzavření
smlouvy. Kupující prohlašuje, že je seznámen s cenovou nabídkou zboží prodávajícího a tuto bez výhrady akceptuje.
5.2 Není-li ve smlouvě nebo v cenové nabídce stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě, nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady
a pojištění zboží pro přepravu.
5.3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů.
5.4. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

VI. Platební podmínky
6.1 Kupní cenu zboží je kupující povinen zaplatit na základě doručené faktury (daňového dokladu). Splatnost faktury činí 14. dnů ode dne jejího
vystavení, nebude-li smlouvou sjednáno jinak.
6.2 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Povinnými náležitostmi faktury jsou dále zejména tyto
náležitosti: číslo faktury, název, sídlo, IČ, DIČ kupujícího, název, sídlo a IČ, DIČ prodávající, předmět koupě, uskutečnění zdanitelného plnění,
cena zboží, cena přepravního obalu, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu,
na který má být placeno, celková fakturovaná částka a další zákonné náležitosti.
6.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícísmluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží.
6.4 V případěprodlení kupující s úhradou splatné částky kupní ceny zboží je prodávající oprávněn svou pohledávku za kupujícím bez
omezenívolně postoupit na třetí osobu.
VII. Přechod vlastnického práva, výhrada vlastnického práva
7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.
7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
VIII. Záruční doba
8.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
Prodávající odpovídá za vady zboží, které vznikly po dodání předání zboží kupujícímu, pouze pokud tyto vady způsobil porušením
svých povinností.
8.2 Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, není-li smlouvou sjednáno jinak. Záruční doba běží
od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
8.3 Vady, na které se vztahuje záruka, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění
(dále jen jako „reklamace“). V písemné reklamaci je kupující povinen dostatečným způsobem vadu zboží popsat a blíže identifikovat.
8.4 Záruka za jakost zboží se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží, jeho přetěžováním, zásahem neautorizovaného
servisního technika, nevhodným použitím, použitím neoriginálního nebo nevhodného příslušenství.
8.5 Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu originál záručního listu. Reklamaci zboží není možné uznat v případě,
že na zboží chybí štítek s výrobním číslem, štítek s výrobním číslem zboží je nečitelný, údaje na výrobním štítku a záručním listě se liší, nebyl
dodržen návod k obsluze či údržbě zboží nebo jiný návod předaný kupujícímu. Reklamaci zboží nelze uznat v případě, že vada zboží vznikla
z důvodu, že kupující užívá zboží k jinému účelu než pro účel, k němuž je zboží určeno.
8.6 Záruční doba počne běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem předání zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro kupujícího.
8.7 Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
IX. Ostatní ujednání
9.1 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.
9.2 Právní vztahy vzniklé z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí uzavřenou smlouvou, těmito VOP, návodem
na údržbu a používání zboží.Návod na údržbu a používání zboží jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího www.imecon.cz
a jsou nedílnou součástíuzavřené smlouvy.
9.3 Prodávající a kupující se dohodli, že všechny spory vyplývající z uzavřené smlouvy a spory s uzavřenou smlouvou související budou
řešeny přednostně dohodou. V případě, že nebude smírné vyřízení možné, bude spor řešen soudy České republiky.
X. Závěrečná ustanovení
10.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávající a kupujícím, pokud není výslovně
sjednáno jinak.
10.2 Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v přímé souvislosti se smlouvou uzavřenou s prodávajícím.
10.3 Aktuální znění VOP je uveřejněno na internetových stránkách www.imecon.cz.

