Rieter CZ s.r.o.
Všeobecné nákupní podmínky společnosti Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí
1. Působnost a platnost
Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen „Všeobecné podmínky“) se vztahují na všechny rámcové i jednotlivé kupní smlouvy, samostatné
dodávky zboží a jiná plnění pro společnost Rieter CZ s.r.o. jako kupujícího, pokud jednotlivou nebo rámcovou kupní smlouvou anebo jiným
zvláštním písemným ujednáním stran není výslovně sjednáno jinak. Použití jakýchkoli obchodních podmínek prodávajícího nebo použití
obchodních podmínek vypracovaných odbornými nebo zájmovými organizacemi je tímto vyloučeno.
Tyto Všeobecné podmínky platí a zavazují smluvní strany v tom rozsahu, v jakém byl stranami sjednán a/nebo jinak přijat ve smyslu § 1751
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník").

2. Způsob uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena přijetím (potvrzením) předchozího návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) kupujícího prodávajícím. Objednávka
kupujícího musí obsahovat druh/položku a množství/počet kusů objednávaného zboží a prodávající je povinen objednávku potvrdit nejpozději ve
lhůtě sedmi (7) dnů od jejího doručení. Po uplynutí této lhůty již není kupující svou objednávkou dále vázán, ledaže bez zbytečného odkladu
vyrozumí prodávajícího, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou. Případné změny, dodatky či odchylky uvedené
v potvrzení objednávky zavazují kupujícího pouze v případě, jestliže s nimi vysloví dodatečný písemný souhlas.
Objednávky, jejich potvrzení a další jednání (úkony) činí kupující a prodávající písemně, nebo v textové formě (např. faxem, e-mailem nebo jinými
elektronickými prostředky).
Objednávka může rovněž dále obsahovat odkaz na příslušnou rámcovou smlouvu, pokud byla uzavřena, jakož i návrh způsobu určení kupní ceny
a dodací lhůty, pokud již tyto nebyly předtím stanoveny rámcovou smlouvou.

3. Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena zboží je stanovena ve výši/způsobem sjednané/ým v rámcové nebo v jednotlivé kupní smlouvě. Takto sjednaná kupní cena je pevná
a konečná a zahrnuje veškeré další vedlejší náklady prodávajícího, včetně balného, nákladů na dopravu a na pojištění zboží.
Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká až na základě řádného a včasného dodání zboží kupujícímu a po nabytí ničím neomezeného
vlastnického práva kupujícího ke zboží.
Kupní cenu je třeba vyúčtovat řádným daňovým dokladem (fakturou) prodávajícího. Kupující se zavazuje zaplatit faktury vystavené prodávajícím
pouze tehdy, pokud budou obsahovat všechny náležitosti dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
včetně sazby a výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH) v české měně (Kč). Je-li prodávající plátcem daně z přidané hodnoty, je
povinen tuto skutečnost doložit kupujícímu.
Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
V případě úhrady do 14 dnů od doručení faktury má kupující nárok na skonto ve výši 3% z kupní ceny (bez DPH) a v případě úhrady do 30 dnů
ode dne doručení faktury pak na skonto ve výši 2% z kupní ceny (bez DPH).

4. Nabytí vlastnického práva ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno. Před předáním nabývá kupující vlastnického práva
k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.
Do nabytí vlastnického práva kupujícího k dodanému zboží nese nebezpečí škody na zboží prodávající. Za škodu na zboží způsobenou
nedostatečným nebo nevhodným obalem (balením) odpovídá prodávající i v případě, kdy již kupující zásilku v místě dodání převzal.

5. Dodání zboží a dodací lhůta
Zboží je prodávajícím řádně a včas dodáno, jestliže je zboží kupujícímu předáno ve stanoveném množství/počtu, jakosti a provedení, ve sjednané
dodací lhůtě a ve sjednaném určitém místě (místě dodání). Prodávající je povinen předat při dodání zboží všechny doklady, jež jsou nutné
k převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady stanovené v rámcové smlouvě nebo jednotlivé smlouvě.
Lhůta k dodání zboží (dodací lhůta) je závazně sjednána v rámcové nebo jednotlivé kupní smlouvě, a to vždy až do určeného místa dodání.
Dodávky před takto sjednanou lhůtou lze uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího, který je oprávněn předčasnou dodávku
zboží odmítnout.
V případě svého prodlení s dodáním zboží odpovídá prodávající dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pro případ prodlení s dodáním
zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z celkové kupní ceny příslušné
dodávky zboží. Tímto nejsou dotčeny případné nároky kupujícího na náhradu škody a právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.
6. Odpovědnost za vady a reklamace vad zboží
Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, jež určuje rámcová nebo jednotlivá smlouva, a je
přitom povinen zboží zabalit a opatřit pro přepravu náležitým odborným způsobem. Poruší-li prodávající jakoukoli z těchto povinností, má zboží
vady a prodávající nese plnou odpovědnost za vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva, vady v dokladech
nutných k užívání zboží a jakékoli právní vady dodaného zboží.
Odpovědnost prodávajícího za vady je kupující oprávněn uplatnit ve formě písemné reklamace nebo reklamace v textové formě kdykoliv
v průběhu dvou (2) let od převzetí zboží, a to jak u celé dodávky zboží, tak i případně pouze u její části. Jednotlivé nároky kupujícího z
odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí právní úpravou občanského zákoníku, přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně kupujícímu.
Kupující má vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není
dotčen samostatný nárok kupujícího na náhradu škody způsobené v důsledku vady zboží.
7. Záruka
Prodávající přejímá za jakost zboží záruku s tím, že dodané zboží bude po dobu dvou (2) let způsobilé pro použití ke smluvenému nebo
obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu a neběží po
dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

8. Odpovědnost za výrobek
Prodávající jako výrobce, dovozce nebo distributor v rámci dodávky zboží odpovídá za to, že výrobek splňuje všechny zákonné požadavky na
výrobek a jeho bezpečnost, a že zejména v případě tzv. stanovených výrobků splňuje technické požadavky na výrobky stanovené příslušným
právním předpisem. Prodávající odpovídá výslovně za to, že má k dispozici prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající odpovídá společně s výrobcem za veškeré škody způsobené v důsledku jakýchkoli vad výrobku v souladu s příslušnou úpravou
občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
Prodávající je povinen zřídit a po celou dobu trvání smluvního vztahu s kupujícím udržovat řádné pojištění odpovědnosti za výrobek, které
přiměřeně kryje co do rozsahu objednávky kupujícího, jakož i záruční rizika a splňuje následující podmínky:
- územní platnost celosvětově, včetně USA/Kanada,
- pojištění kryje též náklady na montáže a demontáže.
Toto pojištění odpovědnosti musí být na výzvu kupujícího řádně a prokazatelně doloženo.
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9. Zboží a technologie tzv. dvojího užití
Prodávající odpovídá za splnění zvláštních právních požadavků, týkajících se mezinárodního kontrolního režimu při obchodování se zbožím
a technologiemi tzv. dvojího užití. V tomto směru odpovídá zejména za splnění všech právních povinností, vyplývajících z Nařízení Rady (ES) č.
428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího
užití, a to ve znění příslušné aktuální Přílohy I, která obsahuje seznam zboží dvojího užití.

10. Ochrana životního prostředí
Prodávající je povinen při všech dodávkách zboží dodržovat všechny dotčené národní i evropské předpisy o ochraně životního prostředí, včetně
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES („REACH“),
přičemž výrobky a díly, jež jsou součástí dodávky, nesmí obsahovat žádné produkty, materiály či látky, které jsou dotčenými právními předpisy
zakázány.

11. Duševní vlastnictví a dokumentace kupujícího
Veškeré výkresy, výpočty, modely, matrice a vzorky, jakož i všechny ostatní podklady poskytnuté v souvislosti s dodávkami zboží kupujícím
prodávajícímu, zůstávají ve výlučném vlastnictví kupujícího a na výzvu kupujícího musí být neprodleně vráceny prodávajícím zpět. Bez
písemného souhlasu kupujícího nesmí být ani žádným způsobem poskytnuty či zpřístupněny třetím osobám.
Kupujícím zaplacené nástroje, měřidla, přípravky, modely atd. zůstávají výlučným vlastnictvím kupujícího, prodávající je povinen je vhodně
uskladnit a zajistit před poškozením, ztrátou či odcizením.

12. Rozhodné právo
Smluvní vztahy vzniklé na základě a v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980) je tímto vyloučeno.

13. Rozhodčí doložka
Veškeré spory mezi stranami vzniklé v souvislosti s rámcovými smlouvami, jednotlivými kupními smlouvami, samostatnými dodávkami zboží
a jinými plněními pro společnost Rieter CZ s.r.o. jako kupujícího, budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

14. Promlčecí lhůta
Promlčecí lhůta pro závazkové vztahy mezi stranami činí čtyři (4) roky.
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