Obchodní a dodací podmínky
společnosti FIGREMA, spol. s r.o. se sídlem Květinová 59, 783 36 Křelov, IČO 47671726,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 5280

I. Všeobecná ustanovení
1.

Tyto obchodní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou
některé podmínky jinak.

2.

Změny a doplňky těchto podmínek je možno provádět pouze ve formě písemných dodatků.

3.

Veškeré nabídky a dokumenty jsou pro prodávajícího (kupujícího) závazné po dobu 30 dnů od jejího
odeslání kupujícímu (prodávajícímu), pokud není dohodnuto jinak.

4.

Podklady přiložené k návrhu kupní smlouvy (k objednávce), jako jsou náčrty, výkresy, vyobrazení,
vyplněný dotazník, údaje o váze, typu výrobku apod. jsou pouze přibližné, pokud je strana, která návrh
předkládá, neoznačí výslovně jako závazné.

5.

Všechny náčrty, výkresy, technické popisy, nosiče elektronických dat a jiné záznamy nebo technické
podklady označené jako „Důvěrné“ jsou duševním vlastnictvím té smluvní strany, která je druhé smluvní
straně předala a nelze je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka těchto dokumentů zpřístupnit třetím
osobám.

6.

Při zpracování cenových nabídek si společnost Figrema vyhrazuje právo možnosti uvádět výčet nutných
kvalifikovaných prací jako např. zpracování výkresové-výrobní dokumentace, zkušebních vzorků,
pevnostních testů a podobně do cenové nabídky z důvodu přehledu a náročnosti zpracování konkrétní
zakázky. Tato výkresová – výrobní dokumentace však není součástí cenové nabídky a tudíž se zákazníkovi
neposkytuje, pokud není výhradně a písemně dohodnuto jinak.

7.

Ujednání, ať ústní nebo písemná, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami se stávají
neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito podmínkami.

8.

Pokud kupující nesplní některý ze svých závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, může
prodávající jednak trvat na jeho splnění nebo může od této kupní smlouvy odstoupit a smluvené zboží
prodat jinému zájemci, a to ve lhůtě do 21 dnů od data písemného oznámení kupujícímu o nesplnění jeho
závazku. V obou případech má prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku
ze strany kupujícího.

9.

Pokud nejsou v kupní smlouvě dohodnuty zvláštní podmínky, je prodávající povinen dodat smluvené zboží
v obvyklém provedení a s obvyklým příslušenstvím, které se hodí pro účely, k němuž se takové zboží
používá.

10. Pokud není stanoveno jinak vyhrazuje si společnost Figrema právo použít vizualizace nebo fotografie
zpracované společností Figrema pro své prezentační či reklamní účely

II. Balení a kvalita
1.

Smluvené zboží je dodáváno v obalu, který je vhodný pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní
podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení.

2.

Obaly a náklady na balení jdou k tíži kupujícího a nejsou standardně započítány do cenové nabídky.
Použitý obal a fixační materiály se vrací jen v případě, že je to výslovně a písemně ujednáno.

3.

Obaly označené jako vratné, vyúčtuje prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Pokud kupující vrátí tyto
obaly v bezvadném stavu prodávajícímu obratem, nejpozději však do dvou měsíců od odeslání
prodávajícímu, je kupující oprávněn je vyúčtovat zpět prodávajícímu.

4.

Zboží bude dodáno ve standardní kvalitě, přičemž za standardní kvalitu se mimo jiné považují na všech
výrobcích, zejména potom na plastových částech mikro povrchové stopy vzniklé z běžné manipulace,
jemný prach a nebo zbytky z obalových materiálů.

5.

Standardní doprava – za standardní dopravu je považována vlastní doprava dodavatele či odběratele nebo
jejich smluvních přepravců, za standardní dopravu nejsou považovány zásilkové přepravní společnosti.
(Top trans, pošta, PPL, DHL a jiné ..)

6.

Standardní balení je určeno pro standardní dopravu.

III. Kupní cena
1.

Dohoda o ceně předmětu smlouvy je považována za základní podmínku a bez jejího sjednání nebo alespoň
způsobu jejího dodatečného určení je kupní smlouva neplatná.

2.

Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, kupní cena se rozumí „ze závodu“ (ex works), případně ze
skladu prodávajícího, bez obalu, bez nákladů na balení, bez naložení na dopravní prostředek, bez
přepravních nákladů a bez pojištění. Rovněž tak nejsou v cenách započítána žádná cla, daně, případně celní
a jiné poplatky placené mimo území České republiky.

3.

Společnost Figrema si vyhrazuje právo navýšit původně stanovenou cenovou nabídku o přiměřené náklady
na základě dalších požadavků vyplývajících z doplňujících jednání, které se odlišují od prvních vstupních
informací známých k datu vypracování cenové nabídky.

IV. Dodací podmínky
1.

Prodávající splní svou povinnost dodat smluvené zboží tím, že toto zboží předá prvnímu dopravci
k přepravě do místa určení nebo že toto zboží předá kupujícímu ve své provozovně a nebo skladu.
Dále i v případě, že toto zboží ponechá prodávající k dispozici ve své provozovně nebo skladu kupujícímu,
řádně je označí jako zboží kupujícího a prokazatelně o tom kupujícího uvědomí.

2.

Pokud dojde k nedodržení dodací lhůty, má poškozená strana právo určit dodatečnou lhůtu a po jejím
marném uplynutí má právo od smlouvy odstoupit.

3.

Sjednaná dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak.
Toto ustanovení však neplatí v případech, kdy nejsou s kupujícím dojednány všechny technické nebo
obchodní podmínky, nebo nebyly kupujícím předloženy požadované podklady, nebo nebyly dodány
kupujícím dohodnuté komponenty, materiály a podobně. V takovém případě počíná dodací lhůta běžet až
teprve od termínu dodání těchto potřebných položek prodávajícímu. Případné další dodatečné požadavky
kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem
prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

4.

Prodávající je oprávněn dodávat smluvené zboží v dílčích dodávkách, které budou specifikovány v kupní
smlouvě.

5.

Prodávající si vyhrazuje právo označit veškeré své expedované výrobky identifikačním štítkem s logem a
nápisem Figrema včetně odkazu na webové stránky, pokud není domluveno v písemné formě s kupujícím
jinak.

6.

Pokud není dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn odeslat sjednané zboží do sídla kupujícího, přičemž
toto zboží je odesláno na náklady a nebezpečí kupujícího.

7.

Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá
kupující na základě přepravní smlouvy.

8.

Pojištění přepravy zboží zabezpečí prodávající pouze na základě písemného požadavku kupujícího, a nebo
ujednání v kupní smlouvě, a to k tíži kupujícího.

9.

Odběr zboží v provozovně a nebo skladu prodávajícího je možný pouze v pracovní době provozovny nebo
skladu. Osoba odebírající zboží musí mít kopii příslušné kupní smlouvy nebo kopii potvrzené objednávky,
případně písemné zmocnění k odběru smluveného zboží a průkaz totožnosti. V opačném případě má
prodávající právo odepřít vydání zboží. Osoba odebírající zboží písemně potvrdí převzetí zboží na dodacím
listě a obdrží jednu kopii tohoto listu společně s fakturou na zaplacení sjednané kupní ceny nebo s dokladem
o zaplacení kupní ceny v hotovosti při odběru zboží.

10. Pokud kupující, který požadoval osobní odběr zboží, neodebere připravené zboží ve sjednaném termínu
nebo na základě písemné výzvy k odběru do 14 dnů od data zaslání této výzvy, je prodávající oprávněn od
uzavřené kupní smlouvy odstoupit nebo potvrzenou objednávku zrušit a dále je oprávněn vyúčtovat
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny neodebraného zboží, přičemž smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od data jejího odeslání kupujícímu. Kromě zaplacení smluvní pokuty má prodávající
nárok na zaplacení náhrady škody, která mu vznikla v důsledku odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení
potvrzené objednávky, přičemž tato náhrada škody je splatná do 14 dnů od data jejího odeslání kupujícímu.
11. Pokud kupující, který požadoval osobní odběr zboží, neodebere připravené zboží ve sjednaném termínu
na základě písemné výzvy k odběru, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši:
od 1. do 15. dne ve výši 100,- Kč/m2 za každý den prodlení s odběrem zboží od data stanoveného odběru
od 16. do 30. dne ve výši 150,- Kč/m2 za každý den prodlení s odběrem zboží od data stanoveného odběru
od 31. dne a více ve výši 200,- Kč/m2 za každý den prodlení s odběrem zboží od data stanoveného odběru
12. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží od prodávajícího nejpozději do tří pracovních dnů od data
jeho obdržení, jinak na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
13. Kupující je povinen okamžitě při převzetí dodaného zboží zkontrolovat neporušenost vnějších obalů a
v případě viditelného poškození je povinen tuto zásilku nepřevzít a upozornit okamžitě na tuto skutečnost
písemnou formou prodávajícího.

V. Platební podmínky
1.

Při osobním odběru zboží do výše 20 000,-Kč u prodávajícího platí kupující celou finanční částku
v hotovosti při odběru zboží, pokud není dohodnuto jinak.

2.

Při objednávce zboží do výše 50 000,-Kč u prodávajícího platí kupující 100 % finanční částku předem
bankovním převodem nebo osobně při odběru zboží, pokud není dohodnuto jinak.

3.

Při objednávce zboží nad 50 000,-Kč u prodávajícího platí kupující 75 % z celkové částky zálohu předem
bankovním převodem a 25 % doplatku se 14 denní splatností faktury od data expedice zboží, pokud není
dohodnuto jinak.

4.

Prodávající má právo vyžádat si od kupujícího před dodáním zboží zálohu až do výše 100 % kupní ceny.
Konečné vyúčtování provede prodávající ihned po dodání zboží.

5.

Za datum zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání fakturované částky na bankovní účet
prodávajícího v plné výši. Při použití směnky nebo šeku je placení považováno za uskutečněné, pokud tyto
dokumenty byly řádně zinkasovány a protihodnota připsána na bankovní účet prodávajícího.

6.

Při prodlení kupujícího se zaplacením dlužné částky je prodávající oprávněn ihned po zaslání třetí písemné
upomínky, účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši:
od 1. do 15. dne ve výši 0,05 % za každý den prodlení od data fakturační splatnosti
od 16. do 30. dne ve výši 0,10 % za každý den prodlení od data fakturační splatnosti
od 31. do 60. dne ve výši 0,25 % za každý den prodlení od data fakturační splatnosti
od 61. dne a více ve výši 0,50 % za každý den prodlení od data fakturační splatnosti

7.

Pokud je kupující v prodlení s placením dlužné částky, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné
dodávky ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy.
O pozastavení dodávek smluveného zboží je povinen prodávající kupujícího písemně informovat.

8.

V případě, že je kupující v prodlení s placením dlužné částky, je prodávající oprávněn provést zápočet v
zájemných pohledávek kupujícího, u nichž již nastala splatnost.

VI. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy
1.

Smluvené zboží dodané od prodávajícího ke kupujícímu zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby
úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

2.

Na veškeré dokumenty , které si mezi sebou smluvní strany poskytli se vztahují vlastnická práva té
strany, která je druhé straně poskytla, pokud tyto práva nebyla druhou stranou odkoupena

3.

Autorská práva vymáhané třetí stranou jdou k tíži kupujícího, pokud kupující poskytl předmět sporu
prodávajícímu v podobě vzorku, obrázku či písemného popisu.

VII. Záruka za jakost, způsob reklamace vad zboží
1.

V souladu s ustanovením § 429 až 432 obchodního zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu na dodané
zboží záruku za jakost v rozsahu 24 měsíců ode dne dodání zboží.

2.

Právo kupujícího z reklamace vad zboží musí být prodávajícímu oznámeno písemně nejpozději do 10 dnů
od zjištění reklamovaných vad v souladu s ustanovením § 427 a § 428 obchodního zákoníku.

3.

V písemné reklamaci uvede kupující popis reklamovaných vad, předá prodávajícímu reklamované zboží a
navrhne způsob odstranění těchto vad.

4.

Porušení povinností stanovených v § 420 obchodního zákoníku ze strany prodávajícího se považuje za
porušení smlouvy podstatným způsobem, přičemž reklamační řízení a nároky z vad zboží budou řešeny ve
smyslu ustanovení § 437 obchodního zákoníku.

5.

Je-li reklamace uznána prodávajícím za oprávněnou, má kupující právo, aby byla reklamace bezplatně
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od data převzetí reklamovaného zboží.

6.

Reklamace druhu použitého materiálu, povrchové úpravy, dekoru či jiného designovému provedení výrobku
může být uplatněna jen u těch stojanů nebo jeho dílčích částí, kde bylo toto designové provedení předem
písemně prokazatelně specifikováno kupujícím nebo odběratelem, přičemž vyšší právo má dokument
s pozdějším datem. Pokud nebylo designové provedení zvoleno je právem dodavatele toto zvolit dle svého
nejlepšího uvážení.

7.

Veškeré vizualizace slouží k celkové představě o podobě zboží, neslouží k posouzení detailů, konstrukčních
řešení ani volbě materiálů. K těmto účelům slouží technický popis a výkresová dokumentace. Tyto
dokumenty jsou nadřazeny vizualizaci.

VIII. Nebezpečí škody na zboží
1.

Předáním smluveného zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě do místa určení, nejpozději však
jakmile opustí provozovnu nebo sklad prodávajícího, přechází nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení
tohoto zboží na kupujícího.

2.

Pokud se zpozdí převzetí nebo odeslání smluveného zboží z viny kupujícího, přechází na něj nebezpečí
škody na zboží v den následující po sjednaném dni převzetí.

IX. Okolnosti vylučující odpovědnost
1.

V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat a které způsobí
prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající povinen oznámit neprodleně
tyto skutečnosti písemnou formou kupujícímu. V takovém případě je prodávající oprávněn posunout lhůtu
plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, a nebo od smlouvy odstoupit, aniž je kupujícímu povinen
poskytnout náhradu škody.

2.

Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno
požadovat, nemůže odvrátit, např. přírodní událostí jako povodeň, zemětřesení, požár apod. a podobné
zásahy vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího.

3.

Kupující může požadovat od prodávajícího písemné vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude
plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající nevyjádří do 14 pracovních dnů od data
doručení tohoto požadavku, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

X. Závěrečná ustanovení
1.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou strany
řešit vzájemnou dohodou. Pokud by nedošlo k odstranění vzniklého sporu dohodou, je ujednáno, že
k rozhodnutí sporu je příslušný soud podle sídla žalovaného.

2.

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se budou
řídit obchodním zákoníkem a souvisejícími právními předpisy České republiky.

3.

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím.
Podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a že s nimi
v tomto znění v plném rozsahu souhlasí.

Obchodní a dodací podmínky platné od 1.7.2012
FIGREMA, spol. s r.o.
Květinová 59, Křelov
Ing. Vladimír Hrabina
Jednatel společnosti

