Všeobecné prodejní a dodací podmínky
obchodní společnosti CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, se sídlem Skalní 1088, 753 01 Hranice I - Město
Článek I. Všeobecná ustanovení
Předmětem těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek společnosti CIDEM Hranice, a.s. (v dalším textu jen „prodávající“) jsou
podmínky, za kterých prodávající dodává kupujícím zboží (cementotřískové desky CETRIS ve všech variantách, výrobky doplňující
cementotřískové desky CETRIS), dále jen „zboží“.

Článek II. Dodávky zboží
Dodávky zboží se sjednávají dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Pokud kupující nesjedná s prodávajícím jinou jakost
zboží, platí za dohodnutou jakost zboží vyhovující normám, které se na výrobek vztahují – EN nebo podnikové normy prodávajícího. Na vyžádání
kupujícího vydá prodávající kupujícímu „Prohlášení o shodě“ dle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění.
Kupní cena zboží je určena aktuálním ceníkem prodávajícího platným při dodání objednaného zboží kupujícímu, přičemž ceníková cena zboží je
bez DPH. K ceně zboží se připočítává DPH. Aktuální ceník zboží prodávající zveřejňuje na internetové stránce www.cetris.cz
Pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží z výrobního závodu CETRIS v Hranicích do místa vykládky, uhradí kupující prodávajícímu také náklady
na dopravu zboží do místa vykládky. Průvodním dokladem dodávky zboží je dodací list nebo faktura plnící současně i funkci dodacího listu.
Záruka poskytovaná na cementotřískové desky CETRIS a její podmínky jsou předmětem samostatného záručního listu.

Článek III. Obaly
Prodávající prohlašuje, že obaly poskytované kupujícímu spolu se zbožím splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem
č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Obaly byly navrženy a vyrobeny podle platných technických norem a prodávající má k dispozici
veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu s obecně závaznými právními předpisy. Obaly nejsou ve smyslu § 9
zákona č. 477/2001 Sb. vratné ani zálohované. Obalem se rozumí i nevratné přepravní podložky, pokud je na nich zboží loženo.
Prodávající zajistil povinnosti zpětného odběru obalů dle § 10 a využití obalů dle § 12 zákona č. 477/2001 Sb. smlouvou o sdruženém plnění s
autorizovanou společností EKO-KOM a.s. (číslo osvědčení EK-F06021773).

Článek IV. Palety
Pokud kupující dodá prodávajícímu objednané zboží uložené na přepravní podložce, je přepravní podložka nevratná a kupující kupuje s
objednaným zbožím i nevratnou přepravní podložku. Aktuální ceník nevratných přepravních podložek je součástí aktuálního ceníku zboží a
prodávající jej zveřejňuje na internetové stránce www.cetris.cz

Článek V. Přechod nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnického práva
Strany se dohodly na tom, že na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží
kupujícímu do místa určení. Pokud kupující zboží převezme ve výrobním závodě prodávajícího CETRIS v Hranicích, přechází nebezpečí škody na
zboží z prodávajícího na kupujícího již v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením ceny zboží. Předchází-li zaplacení kupní ceny zboží jejich dodávce, přechází
vlastnické právo ke zboží na kupujícího již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

Článek VI. Fakturace
Kupující je povinen cenu zboží, cenu nevratných přepravních podložek a náklady na dopravu zboží prodávajícímu zaplatit. Podkladem pro
zaplacení je faktura vystavená prodávajícím.

Článek VII. Úrok z prodlení
Při prodlení s placením ceny zboží nebo ceny nevratných přepravních podložek nebo nákladů na dopravu zboží kupující zaplatí prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky do zaplacení.

Článek VIII. Jakost
Pokud kupující nesjedná s prodávajícím jinou jakost zboží, platí za dohodnutou jakost zboží vyhovující normám, které se na výrobek vztahují.
Zboží musí být použito podle pokynů prodávajícího a podle technických postupů pro použití zboží stanovených v technické dokumentaci zboží
vypracované prodávajícím, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.cetris.cz , s nimiž je kupující povinen se včas seznámit.

Článek IX. Vyšší moc
Jako případ vyšší moci platí okolnosti a události na straně prodávajícího, kterým prodávající nemůže zabránit řádnou péčí při vedení podniku. Za
vyšší moc se považují rovněž poruchy technického zařízení, kterým i při řádné péči nelze zabránit. V případě, že nastane vyšší moc, ruší se
dodací povinnosti prodávajícího v rozsahu působení vyšší moci na dobu trvání vyšší moci. Jestliže překročí z vyšší moci vyplývající prodleva v
plnění období 10 týdnů, pak jsou oba smluvní partneři oprávněni od smlouvy odstoupit v rozsahu, v jakém smlouva nebyla splněna.

Článek X. Reklamační nároky
Reklamační nároky z titulu práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží bude prodávající vyřizovat pouze způsobem, který prodávající uvádí v
Záručním listu vydaném 1.12.2012, který se vztahuje na zboží dodávané kupujícím v době od 1.1.2013

Článek XI. Závěrečná ustanovení
1. Pokud není kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, platí pro vzájemné vztahy mezi smluvními stranami tyto Všeobecné
prodejní a dodací podmínky.
2. Převzetí těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek a souhlas s nimi stvrzuje kupující v kupní smlouvě či objednávce nebo
podpisem těchto Všeobecných prodejních a obchodních podmínek.
3. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné podmínky, uvedené nebo
předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito obchodními
podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.
4. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky měnit. Aktuální znění Všeobecných prodejních a dodacích
podmínek prodávající zveřejňuje na internetové stránce www.cetris.cz. a kupující se zavazuje s nimi průběžně seznamovat. Kupující objednáním
zboží akceptuje pro vzájemné vztahy mezi smluvními stranami aktuální platné Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího.
5. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího nabývají platnost dnem 1.1.2013 a nahrazují předcházející Všeobecné prodejní a
dodací podmínky prodávajícího.
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