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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 2020
1.

Tyto všeobecné nákupní podmínky
jsou nedílnou součástí veškerých
objednávek a smluv, uzavřených mezi
společností ABO

5.

valve, s.r.o. se

rejstříku

vedeném

Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 10719 jako kupujícím (dále jen
„kupující“)

a

zhotovitelem

nebo

podmínek mají platnost tehdy, pokud

Další vedlejší ujednání neupravená ve
smlouvě
a/nebo
v
těchto
všeobecných nákupních podmínkách

Objednávku posílá kupující – ABO
valve s.r.o., poštou nebo e-mailem
nebo faxem a prodávající je povinen
provést do 3 pracovních dnů ode dne
doručení akceptaci objednávky, a to
buď písemným potvrzením, nebo
pouze vyznačením razítka a podpisu
odpovědné osoby prodávajícího na
objednávce kupujícího.
ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 Olomouc
IČ: 49609050

smlouvy. Tímto nejsou dotčena ostatní
práva kupujícího.

provedení dohodnutém ve smlouvě,

uvedeným v objednávce kupujícího,

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za

písemně

odpovídá za vady zboží a je povinen
dodání vadného zboží podle článku 11)
těchto nákupních podmínek, přičemž
nárokem kupujícího na smluvní pokutu

bezvýhradně

nejsou nikterak dotčeny další nároky
kupujícího z vad zboží, jako zejména

potvrdí

právo požadovat slevu z ceny zboží,

prodávajícímu souhlas se změnou

právo požadovat bezplatné odstranění

objednávky, a to vyznačením razítka a
podpisu odpovědné osoby kupujícího
na

potvrzení

vady, jakož i právo požadovat výměnu
vadného zboží za zboží nové.

objednávky

prodávajícího. Toto akceptované
potvrzení
objednávky
zasílá

11.

zboží je prodávající povinen platit
kupujícímu smluvní pokutu 0,5 % z

mailem nebo faxem na odpovědnou
osobu prodávajícího.

celkové kupní ceny dodávky, za každý

osoba

kupujícího

započatý

Dodání zboží, a taktéž nebezpečí

ustanovení
všeobecných

INCOTERMS 2010 s místem určení v

Nárokem

článku

10)

nákupních

těchto

podmínek,

není nikterak dotčeno právo kupujícího

objednávce. Změna doložky je možná

na náhradu škody.

pouze na základě předchozí dohody
12.

Každou dodávku avizuje prodávající

spojené s vracením vratných obalů

předem nejpozději 3 pracovní dny před

nese prodávající. Nebezpečí škody na

předpokládaným

zboží přechází na kupujícího v době,

oprávněné kontaktní osobě odběratele

kdy převezme zboží od prodávajícího.

uvedené

zboží,

je

10 pracovních dní před smluveným
datem

normy nebo v jakosti a provedení
sjednanému

kupujícího.

musí informovat kupujícího minimálně

provedení podle příslušné technické

dodání o

reálném

termínu

dodání.

účelu

nebo účelu, k němuž se takové zboží

objednávce

dodání

zboží či službu ve smluvním termínu,

prodávající

povinen dodat zboží v jakosti a

odpovídajícím

v

datem

Pokud prodávající není schopen dodat

Není-li ve smlouvě určena jakost nebo
provedení

9.

prodlení.

dle tohoto ustanovení a rovněž dle

doložkou DAP dle dodacích podmínek

kupujícího a prodávajícího. Náklady

den

kupujícího na úhradu smluvní pokuty

ztráty nebo škody na zboží, se řídí

8.

V případě prodlení s řádnou dodávkou

e-

odpovědná

7.

Nedodá-li prodávající zboží v jakosti a

Uvede-li prodávající v potvrzení
změny či doplňky k požadavkům

případě uzavřena, pouze pokud
kupující ve lhůtě 3 pracovních dnů

jsou platná pouze v případě, jsou-li
písemně potvrzena oběma stranami.
4.

právo kupujícího odstoupit od kupní

smlouvy. Kupní smlouva je v takovém

jsou ve smlouvě výslovně sjednány..

3.

porušením kupní smlouvy a zakládá

považuje se toto potvrzení objednávky
za nový návrh na uzavření kupní

„prodávající“). Odchylky od těchto

Uzavření kupní smlouvy dle § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku (OZ), v platném
znění, nastává písemným potvrzením
objednávky kupujícího prodávajícím.
Písemným potvrzením objednávky
kupujícího prodávajícím se ve smyslu
ust. § 1751 OZ stávají také tyto
všeobecné
nákupní
podmínky
závazné pro obě smluvní strany a
strany tím určují obsah smlouvy
odkazem na tyto všeobecné nákupní
podmínky. Prodávající přijetím těchto
všeobecných nákupních podmínek, tj.
akceptací objednávky ABO valve,
s.r.o., souhlasí s tím, že v daném
smluvním vztahu nebudou aplikovány
jakékoli jiné všeobecné obchodní
(prodejní,
nákupní)
podmínky,
ustanovení či odkazy na jakékoli
dokumenty dodané prodávajícím,
pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak.

strany prodávajícího je podstatným

10.
6.

prodávajícím uvedeným v příslušné
objednávce nebo smlouvě (dále jen

2.

kupujícího. Prodlení s dodávkou ze

neakceptuje
všechny
údaje
z
objednávky kupujícího, do 7 dnů ode
dne doručení objednávky zaslat
informaci o řešení této objednávky
(zrušení, změna termínu, množství
atd.).

sídlem Dalimilova 285/54, 783 35
Olomouc, IČ 49609050, zapsané v
obchodním

určení ve lhůtě stanovené v objednávce

Prodávající je povinen v případě, že

13.

Kupující nabývá vlastnické právo ke

zpravidla používá, a/nebo k účelu

zboží v okamžiku jeho předání, resp.

vyplývajícího z objednávky kupujícího,

převzetí, kdy získá oprávnění zásilkou

a současně v souladu se všemi

nakládat. Kupující převezme dodané

obecně

zboží

závaznými

právními,

potvrzením

dodacího

listu

technickými a jinými předpisy, které

odpovědným

se ke zboží vztahují.

kupujícího. Jedno vyhotovení dodacího

Prodávající dodá zboží na místo

Tel.: +420 585 223 955
Fax: +420 585 225 976, 585 223 984
E-mail: abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

zaměstnancem

listu, podepsaného oprávněnou osobou
za

prodávajícího,

zůstane
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14.

prodávajícímu a druhé vyhotovení

poštou, e-mailem, faxem dodací list

zisk, a to v plné výši, ve které kupující

bude

potvrzený osobou, která

dodávku

či třetí osoba nárok na náhradu škody

prodávajícího pracovníku kupujícího,

převzala. Jméno, příjmení, funkce a

u prodávajícího uplatní, pokud nebylo

který zboží přebírá.

název zaměstnavatele osoby, která

porušení

dodávku

převzala,

okolnostmi vylučujícími odpovědnost

dodacím

listu

předáno

pracovníkem

Prodávající je povinen dodat zboží v
množství, jakosti, provedení a

s

doklady dle potvrzené objednávky.

pod podpisem této osoby.

(„vyšší moc“).
23.

Prodávající odpovídá dle zákona číslo
22/1997Sb. za bezpečnost dodaného
materiálu

odpovědnosti za ochranu zdraví a

objednané kvalitě, množství, jakosti a

adresu uvedenou v objednávce nebo v

života spotřebitele a ochranu životního

se všemi potřebnými, nutnými či

elektronické podobě. V případě, že

prostředí. Podávající tímto prohlašuje,

vyžádanými doklady, dle článku 17)

faktura

obsahovat

že zboží je ve výlučném vlastnictví

těchto nákupních podmínek.

předepsané

v

rámci

prodávajícího, je prosté práv třetích

kupující

osob z titulu průmyslového nebo jiného

v

uvést

datum

objednávky

každé

zásilce

plné

číslo

chráněný

a

musí

objednávky,

obsahovat:

číslo

dodavatele,

20.

Dodací

oprávněn požadovat zaplacení úroku

z

z

zboží

ani

prodlení

ve

výši

0,05

%

z

nezaplacené částky za každý den

množství

list

Při nedodržení platebních podmínek
ze strany kupujícího je prodávající

prodlení.

materiálu, údaje o dodaných vratných
obalech.

běžet

21.

Na

zboží

poskytuje

prodávající standardní záruku po dobu

jednotkovou ani celkovou cenu zboží

24 měsíců ode dne dodání zboží a

a musí být přiložen k faktuře.

podpisu dodacího

bude

provázeno

veškerými

vyřídit

uvedené lhůtě, je kupující oprávněn

závaznými

nechat odstranit vady či pořídit zboží

právními či technickými předpisy,

nové

případně další kupujícím požadované

prodávajícího,

na

budou

dopravené na místo určení mimo
sklad kupujícího, zašle prodávající
odpovědnému

zaměstnanci

kupujícího, uvedenému v objednávce,
nejpozději do 5 kalendářních dnů

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 Olomouc
IČ: 49609050

a

nebezpečí

nároky kupujícího z vad zboží.
22.

V případě přímé dodávky, tj. dodávky

náklady

dotčeny práva kupujícího za záruky či

se

objednávka v záhlaví odkazuje.

na

prodávajícího, aniž by tím byly jakkoli

nabídce
kterou

požadovaným

prodávající reklamaci nevyřídí ve výše

zbožím, a/nebo doklady, které jsou

v

způsobem

ode dne jejího oznámení. Pokud

užívání či k dalšímu nakládání se

které

Občanského zákoníku v platném znění.
25.

Smluvní strany se zavazují řešit spory
vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou
především smírnou cestou. Spory, jež
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode
dne oznámení sporné otázky druhé
smluvní straně vyřešit smírem, budou
písemně

dohodnuto

jinak,

příslušnému soudu v ČR.

v

kupujícím nejpozději ve lhůtě 15 dnů

další doklady, které jsou nutné k

specifikovány

listu, pokud

kupujícím, přičemž je povinen tuto

použití, Bezpečnostní listy, jakož i

dokumenty,

ustanoveními zák. číslo 89/2012 Sb.,

se každou reklamací zboží učiněnou

Atesty daného výrobku, Návod na

obecně

těmito podmínkami se řídí příslušnými

jinak. Prodávající je povinen zabývat

jako jsou např. Prohlášení o shodě,

V případě, že prodávající způsobí
kupujícímu

porušením

svých

smluvních či zákonných povinností,
a/nebo

včetně

Právní vztahy neupravené smlouvou a

potvrzení objednávky nebylo uvedeno

dalšími doklady náležejícími ke zboží,

vyžadovány

výrobků

předloženy, pokud nebude předem

dodané

předávací protokol nesmí obsahovat

Zboží

24.

faktury kupujícímu.

objednávky, název materiálu, číslo
materiálu

přestává

a

duševního vlastnictví ke zboží.

lhůta běží do dne doručení opravné

číslo

materiálu

faktury

Oprávněným

původní lhůta její splatnosti. Celá

povětrnosti a přepravě.

protokol

údajů.

vrácením

vlivům

Dodací list zboží nebo předávací

objednávky, je

doplnění

prodávající

proti

náležitosti

oprávněn tuto vrátit k opravě a

kupujícího. Ke

přiloží

nebude

potvrzené

Ve všech písemnostech je povinnost

současně

18.

způsobeno

vyhotovení v listinné podobě na

dodáno

19.

dodací list tak, aby byl viditelný a

17.

předávacím

povinnosti

kupujícím

toto

prodávajícího

16.

na

Prodávající zašle fakturu ve dvojím

je-li

15.

nebo

být

protokolu napsána hůlkovým písmem

Dodávka se považuje za splněnou,
resp. zboží za řádně a včas dodané,

musí

svým

opomenutím

jiným

jednáním

kupujícímu

či

či třetím

osobám škodu, je povinen uhradit
jako odběrateli tak případně třetím
osobám, její skutečnou výši a ušlý
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