Všeobecné Obchodní Podmínky
společnosti MOTIP DUPLI s.r.o.
se sídlem Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, okres Brno-venkov, ČR
I.
Předmět úpravy
1.1

Těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami společnosti MOTIP DUPLI s.r.o. (dále jen VOP) se řídí
veškeré prodeje zboží společnosti MOTIP DUPLI s.r.o. a jsou přílohou kupních smluv uzavřených
prodávajícím společností MOTIP DUPLI s.r.o. (dále jen prodávající) s jeho obchodními partnery (dále
jen kupující) a vztahují se na všechny výrobky a zboží dodávané prodávajícím. I v případě neuzavření
písemné kupní smlouvy projevuje kupující objednáním nebo odběrem zboží prodávajícího výslovný
souhlas s těmito VOP.
Odchylují-li se jednotlivá smluvní ujednání zakotvená v kupních smlouvách od těchto VOP, mají před
těmito VOP přednost.
II.
Doba plnění

2.1.

Dobu ke splnění závazku z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím stanoví
prodávající na základě svých kapacitních a technologických možností s přihlédnutím k požadavkům
kupujícího uvedeným v objednávce.

2.2.

U objednávek přijatých do 11:00 se předpokládá jejich vyřízení a předání dopravci ještě tentýž den;
přičemž 95% objednávek je následně dodáno kupujícímu během následujícího pracovního dne.
V případě zvýšené poptávky, problémů na straně dopravce apod. si prodávající vyhrazuje právo tuto
lhůtu přiměřeně posunout, přičemž tento posun dodacího termínu nemá vliv na platnost objednávky.

2.3.

Pokud nebude sjednaný dodací termín prodávajícím dodržen z důvodů prodlení na straně kupujícího,
prodlužuje se termín dodávky dle vzájemné dohody, nejméně však o stejný počet dnů, po který byl v
prodlení kupující se splněním své povinnosti. Obdobně bude posuzován případ, kdy prodlení
prodávajícího bylo způsobeno vyšší mocí (požár, živelná pohroma, stávka apod.).

2.4.

Nebude-li sjednaný termín dodržen ze strany prodávajícího z jiných důvodů, prodávající o této
skutečnosti kupujícího informuje a dohodne náhradní termín dodávky.

2.5.

V případě jednostranného odmítnutí převzetí zboží dle potvrzené objednávky ze strany kupujícího má
prodávající právo následující volby:
-

požadovat buď náhradu škody ve výši 20% hodnoty odmítnutého zboží;
nebo požadovat převzetí zboží dle objednávky a zaplacení jeho úplné kupní ceny.
III.
Dodací podmínky

3.1.

Prodávající dodá své výrobky a zboží v rozsahu a množství požadovaných kupujícím v jednotlivých
objednávkách, přičemž dílčí dodávky jsou přípustné. Každé dílčí plnění se považuje za samostatné
plnění a může být samostatně fakturováno. V případě zvýšené poptávky je možné, že objednávka
nebude částečně nebo zcela vykryta. Vzhledem ke krátkým dodacím lhůtám bude o částečném
nevykrytí objednávky kupující informován prostřednictvím dodacího listu v okamžiku dodání zboží.

3.2.

V případě odesílání zboží prodávajícím se považuje zboží za dodané jeho předáním prvnímu
dopravci. Zboží bude expedováno na místo, které určí kupující v kupní smlouvě, ev. v jednotlivých
objednávkách. Pokud prodávající a kupující vzájemně nedohodli dopravu zboží kupujícímu zdarma,
budou ke sjednané ceně zboží přičteny náklady na dopravu. Prodávající odešle zboží spolu
s dodacím listem a fakturou, které obsahují označení kupujícího, druh zboží a jeho množství, případně
i údaje o účtovaných obalech.

3.3.

V případě odběru zboží kupujícím nebo jeho smluvním dopravcem v provozovně prodávajícího se
zboží považuje za dodané, umožní-li prodávající kupujícímu nakládat se zbožím. Za umožnění
nakládat se zbožím je považován i případ, kdy prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží.
Nezajistí-li kupující převzetí zboží do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, je prodávající oprávněn
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účtovat jednak kupujícímu skladné ve výši 100,- Kč za 1 paletu a den (i započatý), a to ode dne
následujícího po marném uplynutí 3 pracovních dnů po doručení výzvy a dále pak i od smlouvy
odstoupit.
3.5.

Vlastnictví ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy (popř. koupě bez uzavření kupní smlouvy),
přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

3.6.

Objednané a dodané zboží je prodávajícím kupujícímu prodáváno a nikoliv poskytnuto ke komisnímu
prodeji. Z tohoto důvodu nelze již dodané zboží ze strany prodávajícího vzít na žádost kupujícího zpět
a dobropisovat či vyměnit za zboží jiné.

3.7.

Nebezpečí škody na zboží či jeho ztráty přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím
nebo jím smluveným dopravcem. Pokud však převezme kupující zboží s prodlením, které sám
způsobil, přechází nebezpečí škody na zboží či jeho ztráty na kupujícího ke dni, k němuž mělo k
předání a převzetí zboží dojít.

3.8.

Způsob balení bude dohodnut v jednotlivých objednávkách. Pokud není způsob balení sjednán, je
prodávající oprávněn rozhodnout o způsobu balení s přihlédnutím k charakteru přepravovaného zboží.

3.9.

Při dodávce zboží na europaletách je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za 1 europaletu částku
400,- Kč a kupující je povinen tuto částku prodávajícímu uhradit. Kupující je oprávněn tyto europalety
vrátit prodávajícímu na své náklady nejpozději do 1 měsíce od dodání zboží. Tyto vrácené europalety
je oprávněn kupující fakturovat prodávajícímu za výše uvedené ceny, pokud tyto europalety nebudou
poškozeny. Poškozené či jinak znehodnocené europalety není prodávající povinen přijmout. Úhrada
faktur kupujícího za převzaté europalety bude provedena do 14ti dnů ode dne jejich vystavení. Dojde-li
k výměně prázdných europalet za europalety se zbožím, bude proveden jejich vzájemný zápočet a
cena těchto europalet nebude prodávajícím ani kupujícím účtována.

3.10.

Materiál a zboží, které jsou přenechány prodávajícím kupujícímu k užívání jako zápůjčka, zůstávají
vlastnictvím prodávajícího, mohou být bez souhlasu kupujícího kdykoliv odebrány a nesmí být vydány
třetí osobě bez výslovného souhlasu prodávajícího. Zapůjčené stojany na zboží mohou být využívány
výhradně k vystavování zboží a výrobků dodaných prodávajícím. Jejich byť i jen částečné využití k
jinému účelu či vystavování jiného zboží a výrobků není povoleno.

3.11.

Technologie a zařízení poskytnuté prodávajícím kupujícímu jsou kupujícímu poskytnuty výhradně pro
jeho vlastní potřeby spojené s prodejem zboží dodaného prodávajícím. Tyto technologie a zařízení
nesmí být vydány třetí osobě bez výslovného souhlasu prodávajícího a mohou být prodávajícím
kdykoliv požadovány zpět a kupující je povinen je v takovém případě prodávajícímu bez prodlení
okamžitě zpět vydat. Jejich byť i jen částečné využití k jinému účelu či vystavování jiného zboží a
výrobků není povoleno.
IV.
Cena zboží

4.1.

Cena za zboží bez DPH je stanovena platným ceníkem prodávajícího, pokud nedojde k jiné dohodě
smluvních stran. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ceny uvedené v jeho ceníku změnit.
Prodávající je oprávněn upravit ceny i po potvrzení objednávky kupujícího, dojde-li po potvrzení této
objednávky ke změně kalkulačních vstupů. V takové případě je prodávající povinen kupujícího
neprodleně na změnu ceny upozornit a kupující má právo do 3 dnů od vyrozumění ještě nedodanou
část objednávky zrušit. Toto právo kupujícího však neplatí, pokud se cena zvyšuje v důsledku nárůstu
nákladů na dopravu.

4.2.

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné po dobu 30 dnů ode dne jejich vystavení prodávajícím a
vyžadují písemnou formu. Veškeré objednávky kupujícího jsou pro kupujícího závazné. Veškeré
objednané zboží je kupující povinen odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

4.3.

V ceně uvedené v ceníku není zahrnuto dopravné ani cena palet. Tyto náklady jsou účtovány
kupujícímu zvlášť.
V.
Vystavování daňových dokladů a jejich splatnost

5.1.

Na úhradu kupní ceny za dodané zboží, ceny palet a dopravného prodávající vystavuje běžné daňové
doklady v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad je splatný při
dodání zboží, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.
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5.2.

Pro kupující, kteří odebírají zboží pravidelně v krátkých intervalech a velkých objemech, může
prodávající na základě vlastního uvážení stanovit pozdější splatnost daňových dokladů než při dodání
zboží. Se stanovením pozdější splatnosti daňových dokladů bude prodávajícím zároveň stanoven i
tzv. „ Kreditní limit “ pro tohoto kupujícího.
Kreditním limitem se rozumí maximální částka, jíž mohou dosáhnout nesplacené pohledávky včetně
DPH prodávajícího vůči kupujícímu včetně pohledávek ve lhůtě splatnosti. Pokud by odebráním
dalšího zboží respektive vystavením daňového dokladu na základě odběru tohoto zboží měla být výše
kreditního limitu překročena, je nutné, aby kupující uhradil prodávajícímu ještě před odebráním zboží
minimálně takovou částku, aby k překročení kreditního limitu nedošlo a to i v takovém případě, kdy
žádná z pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu není po lhůtě splatnosti. Pokud takto kupující
neučiní, je prodávající oprávněn odmítnout předání zboží.
Stanovení kreditního limitu v žádném případě neopravňuje kupujícího překračovat lhůty splatnosti
jednotlivých daňových dokladů. Termíny splatnost daňových dokladů je kupující povinen vždy
dodržovat. Také případné překročení lhůty splatnosti opravňuje prodávajícího k odmítnutí předání
dalšího zboží kupujícímu.

5.3.

V případě prodlení s úhradou daňového dokladu se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z
kupní ceny včetně DPH a smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z kupní ceny včetně DPH. Zaplacením
úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

5.4.

Nedodrží-li kupující platební podmínky a bude v prodlení s úhradou jednotlivých daňových dokladů, je
prodávající oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro kupujícího do doby úplného zaplacení
předchozích pohledávek. Pokud kupující neuhradí všechny své závazky prodávajícímu ani ve lhůtě 1
měsíce po termínu jejich splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
VI.
Platby

6.1.

Kupující je povinen při platbách daňových dokladů vždy uvádět číslo těchto dokladů (v případě platby
na bankovní účet jakožto variabilní symbol platby). V případě, že takto neučiní, je prodávající
oprávněn přiřadit tuto platbu k libovolné dosud neuhrazené pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu
dle vlastního uvážení a kupující je povinen toto přiřazení bez výhrady akceptovat. Za platbu bez
uvedení čísla daňového dokladu se považuje i taková, v níž bylo číslo daňového dokladu uvedeno
nepřesně nebo bylo uvedeno číslo již uhrazeného daňového dokladu (a to i tehdy, pokud je tento
uhrazený na základě přiřazení platby s chybějícím či nepřesným číslem daňového dokladu
prodávajícím).
Dále je kupující povinen platbou označenou číslem daňového dokladu platit vždy přesně částku, na
niž je tento doklad vystaven. Platby daňových dokladů po částech či zaplacení více dokladů jednou
platbou nejsou bez výslovného souhlasu prodávajícího přípustné.

6.2.

Žádná stížnost, reklamace nebo jiný sporný případ neopravňují kupujícího k odmítnutí platby nebo k
prodlení s platbou daňových dokladů prodávajícího.
VII.
Jakost zboží a záruční doba

7.1.

7.2.

Kupující je povinen si prohlédnout zboží při převzetí ve skladě prodávajícího (zajišťuje-li si dopravu
sám) nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží prodávající). Chybějící a poškozené zboží je
kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží a v případě viditelně poškozeného obalu zásilky
toto i zaznamenat do přepravního listu dopravce. K vadám, které kupující zjistil, příp. při řádné péči
zjistit mohl a okamžitě při převzetí je nereklamoval, nemusí být přihlédnuto. Stížnosti kupujícího na
chybějící či poškozené zboží zaslané prodávajícím budou akceptovány pouze za těchto podmínek:
-

na doprovodném listu dopravce bude při přejímce zboží výslovně uvedena výhrada s udáním
množství a druhu poškozeného nebo chybějícího zboží potvrzená dopravcem a zároveň

-

tato výhrada bude písemně potvrzena a doručena prodávajícímu během 8 dnů po převzetí
zboží.

Jakost zboží musí odpovídat jakosti a označení obvyklým v ČR. Kupující je povinen se při převzetí
zboží přesvědčit, zda kvalita a označení dodaného zboží a výrobků odpovídá smluvním podmínkám,
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účelu jeho použití a platným zákonům ČR. Pokud kupující některou z těchto povinností zanedbá nebo
ji neprovede, platí, že zboží prodávajícího odpovídalo smluvním podmínkám i platným zákonům a bylo
kupujícím převzato v bezvadném stavu.
U aerosolových laků se může vyskytnout nepatrný barevný rozdíl mezi barvou uzávěru a obsahu. V
tomto případě platí, že výrobek je v souladu s objednávkou, ledaže by tento rozdíl značně omezil
použitelnost tohoto zboží nebo výrobků. Drobné odchylky v barevných odstínech neopravňují k
reklamaci. Záruka na pravost barev, odstínů, lakování, je poskytnuta jen v tom rozsahu, v jakém ji
poskytuje výrobce.
Skutečnost, že dodané výrobky neodpovídají objednávce, musí být prokázána kupujícím předložením
posudku příslušného kontrolního orgánu, přičemž náklady na vyhotovení posudku nese strana, v jejíž
neprospěch bude rozhodnuto.
7.3.

Záruční doba za jakost zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím za předpokladu, že
kupující skladuje zboží tak, aby neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečištění,
mechanickým poškozením apod. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na něž se nevztahuje
záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny až po přechodu nebezpečí škody na
zboží na kupujícího nebo na dopravce.

7.4.

Reklamace zboží a výrobků již zaslaných bude akceptována pouze za současného splnění všech 3
následujících podmínek:
-

kupující reklamuje vady zjištěné v záruční době písemnou formou, přičemž vady popíše a
uvede, jak se projevují; a uvede objednací kód dotčeného výrobku a počet kusů a
reklamace bude v záruční době prodávajícímu doručena spolu s vadným zbožím a
kupující jasně uvede číslo faktury prodeje tohoto zboží.

Prodávající pak v případě uznání oprávněnosti reklamace dle svého uvážení vadné zboží vymění
nebo dobropisuje.
VIII.
Závěrečná ujednání
8.1.

Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým obchodním jménem a sídlem, jakož i
ochrannou známkou, a to jak na zboží, tak i na obalech, pokud se s kupujícím nedohodne písemně
jinak.

8.2.

Výrobky a zboží prodávajícího jsou identifikovatelné podle obchodní značky. Pokud budou kupujícím
tyto výrobky opracovávany, bude změněn jejich tvar, vzhled, obsah nebo budou smíchány s jinými
součástmi, nesmí být pro ně obchodní značka prodávajícího použita. Kupující může použít obchodní
značky prodávajícího pouze s jeho výslovným písemným souhlasem.

8.3.

Zaměstnanci prodávajícího s vyjímkou statutárních zástupců nejsou oprávněni k jakýmkoliv vedlejším
ujednáním či poskytování příslibů. Právní platnost a závaznost mají pouze písemná podání.

8.4.

Případná neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení
VOP.

8.5.

Právní vztah se dle těchto VOP řídí platným českým právem. V případě vzniku sporu se prodávající i
kupující zavazují řešit jej vzájemnou dohodou eventuelně použít k jeho vyřešení rozhodce, na kterém
se dohodnou.

V Popůvkách, dne 1.1. 2018, za MOTIP DUPLI s.r.o.:

Ing. David Klíma
jednatel společnosti
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