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I.

Úvodní ustanovení

I.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou
součástí všech kupních smluv uzavřených se společností
BERNKOP TRADE s.r.o. jako s prodávajícím, v nichž byl dohodnut
odkaz na tyto VOP. Kupující je seznámen s těmito VOP nejpozději
během uzavírání smlouvy a tyto VOP jsou připojeny ke každé kupní
smlouvě jakožto její příloha a nedílná součást. Odchylná ustanovení
kupní smlouvy mají před těmito VOP přednost.

IV.2. Pokud se ve smlouvě předpokládá její dodatečná konkretizace
(zboží, jeho vlastností, ev. jiných podmínek), počíná dodací lhůta
běžet nejdříve dnem přijetí takovéto konkretizace prodávajícím.

I.2.

Prodávající a kupující se dohodli, že na smluvní vztahy učiněné
s odkazem na VOP se v zahraničním obchodě použijí také
vykládací pravidla INCOTERMS 2000, nestanoví – li konkrétní
smlouva jinak.

II.

Vznik smluvního vztahu

IV.4. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn dnem, ke kterému
předem oznámí kupujícímu připravenost zboží k převzetí či odeslání,
dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu
prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím
nebo jím pověřeným dopravcem. Tímto dnem vzniká také právo
prodávajícího fakturovat.

Kupující učiní písemnou objednávku zboží, které musí být označeno dle
katalogu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku i částečně odmítnout. Na základě objednávky kupujícího vypracuje prodávající bez zbytečného odkladu kupní smlouvu, kterou zašle kupujícímu.
Kupující kupní smlouvu podepíše a vrátí ji prodávajícímu. Tím vznikne
smluvní vztah.
III.

Katalogy, vzorky, ceny, doklady spojené s dodáním zboží

III.1. Nabídky prodávajícího jsou, co se týká cen, množství, dodacích
lhůt, možností dodávek a poskytování doplňkových výkonů,
nezávazné.
III.2. Pro plnění ze strany prodávajícího jsou závazné výlučně vlastnosti
zboží sjednané v kupní smlouvě. Údaje o zboží prodávajícího
uvedené v katalozích, prospektech, inzerátech, cenících atp.
mají pouze informativní význam.
III.3. Veškeré ceny jsou smluvními cenami v příslušné měně a nezahrnují
cenu dopravy. Ceny rovněž nezahrnují DPH, která bude připočtena
podle zákona. Plnění v EU mimo Českou republiku může být
osvobozeno od platby české DPH v souladu se zákonem o DPH.
III.4. Pokud dojde po uzavření smlouvy k podstatné změně nákladů
prodávajícího, dohodnou se smluvní strany o příslušné úpravě ceny.
Pokud po uzavření smlouvy dojde ke změnám či doplňkům
požadavků kupujícího, které prodávající přijme, bude
odpovídajícím způsobem upravena i smluvní cena.
III.5. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy. Pokud se
jedná o první smluvní vztah dodává prodávající kupujícímu také
„návod na používání a ošetřování nábytku“, které jsou povinni
dodržovat všichni uživatelé výrobků prodávajícího, jinak ztrácí
nároky z reklamací vad zboží. V případě dalšího prodeje zboží je
kupující povinen tento „Návod na používání a ošetřování nábytku“
předat dalšímu kupujícímu, zejména konečnému zákazníkovi.
IV.

Dodací lhůty a přechod nebezpečí škody na zboží

IV.1. Dodací lhůta počíná běžet nejdříve dnem uzavření kupní smlouvy.
Dodací lhůty stanovené kupujícím v objednávce nejsou pro
prodávajícího závazné.
Závazná je dodací lhůta sjednaná v kupní smlouvě.
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IV.3. Zavázal-li se kupující k poskytnutí součinnosti (např. k poskytnutí
zálohy) prodlužuje se dodací lhůta vždy o dobu ev. prodlení
kupujícího.

IV.5. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží i v případě
dodání před určeným termínem. Prodávající je oprávněn
k částečným dodávkám zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží. Pokud není
písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího.
IV.6. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo jiné nároky
plynoucí z prodlení s dodáním zboží, jestliže toto prodlení bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nastalými
u prodávajícího nebo u jeho subdodavatele.
IV.7. Kupující je povinen převzít zboží, které mu bylo odesláno, dodáno
nebo oznámeno jako připravené k převzetí. Nepřevezme-li kupující
zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo
kupujícímu doručeno, nebylo-li doručeno, dnem kdy se zásilka
s odstoupením od smlouvy vrátila prodávajícímu jako nedoručená.
Nepřevezme-li kupující v rozporu s kupní smlouvou zboží řádně
a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní
pokutu ve výši přijaté zálohy, nebyla-li záloha poskytnuta ve výši
30 % z ceny neodebraného zboží. Je-li však předmětem kupní
smlouvy zboží, které bylo na základě požadavku kupujícího
vyrobeno odlišně od zboží standardního (uvedeného v katalogu
a ceníku prodávajícího) a kupující takovéto zboží nepřevezme
řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny neodebraného zboží.
Zaplacením smluvní pokuty kupujícím není dotčeno právo
prodávajícího na náhradu škody.
IV.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží
kupujícímu, příp. prvnímu přepravci, nebo počátkem uskladnění
zboží, vždy ovšem nejpozději okamžikem, kdy zboží opustí závod
nebo sklad prodávajícího.
IV.9. Prodávající zajistí na základě požadavku kupujícího dopravu zboží,
přičemž náklady na dopravu budou kupujícímu přeúčtovány
v souladu s ceníkem dopravy prodávajícího. Vykládka zboží
v určeném místě musí být zajištěna kupujícím. Doprava veškerých
dodávek (zásilek) je prováděna na nebezpečí kupujícího, a to
i v případě, kdy dopravu zajišťuje nebo hradí prodávající.
IV.10. Výrobky prodávajícího jsou prodávány s výhradním označením
BERNKOP TRADE s.r.o. s výjimkou zahraničních kupujících.
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V.

Úhrada zboží

V.1. Veškeré faktury prodávajícího jsou splatné do 14 dnů od data
vystavení, pokud smlouva nestanoví jinak. U objednávek, které jsou
zadávány do výroby, může prodávající požadovat zálohovou
úhradu minimálně 30 % z celkové hodnoty objednávky. Eventuelní
reklamace kupujícího neopravňuje k pozastavení či omezení
plateb prodávajícímu. Vzájemný zápočet pohledávek
prodávajícího a kupujícího je ze strany kupujícího možný pouze
u pohledávek vůči prodávajícímu, které jsou prodávajícím písmeně
uznány a u kterých s tímto postupem prodávající písemně souhlasí.
Započtení jiných pohledávek ze strany kupujícího je vyloučeno,
stejně jako zadržování plateb kupujícím kvůli jakýmkoliv případným
nárokům vůči prodávajícímu.

VI.4. Kupující je povinen písemně reklamovat:
a) zjevné a kvantitativní vady zboží ihned,
b) vady zboží zjistitelné až po rozbalení zboží, skryté vady a vady,
jejichž zjištění vyžaduje vypracování odborného posudku –
během záruční lhůty. Po marném uplynutí zde uvedených lhůt
se nároky kupujícího z vad zboží promlčují.
VI.5. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu, aby se seznámil
s reklamovanými vadami zboží. Reklamované zboží musí být
prodávajícímu na jeho vyžádání ihned zasláno zpět. Nesplní-li
kupující tyto povinnosti nebo provedl-li bez souhlasu prodávajícího
na reklamovaném zboží změny, ztrácí případné nároky z vad zboží.
Volba nároku z vad zboží přísluší prodávajícímu.
VII.

V.2. V případě prodlení s platbou jednotlivých faktur se kupující zavazuje
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení až do zaplacení, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od
vyúčtování. Pokud prodlení kupujícího s platbou přesáhne 30 dnů
nebo vejde-li ve známost platební neschopnost kupujícího, je
prodávající oprávněn buďto od smlouvy odstoupit, nebo pozastavit
dodávky a pokračovat v nich až po poskytnutí zálohových plateb.
Článek IV.3. platí přiměřeně. Právo na náhradu škody ve výši
přesahující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
V.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným
zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za
uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Zachování
výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při
dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo při dalším zpracování
kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto seznámit
svého odběratele.
VI.

Vady zboží, záruka

VI.1. U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení
zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné
viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být
vyznačeny na dodacím listě a potvrzeny dopravcem, jinak
nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí
kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.
VI.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce
24 měsíců – dodané zboží bude po dobu ode dne uvedeného
v dodacím listu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová
si své obvyklé vlastnosti.
VI.3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím,
třetí osobou, zásahem vyšší moci nebo jinou nahodilou událostí.
Za vady způsobené kupujícím budou považovány zejména vady
způsobené přepravou, skladováním či použitím, které je v rozporu
s Návodem na používání a ošetřování nábytku. Za vady se
nepovažují drobné diskrepance v rozměrech a barevných
odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých
materiálů.
Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním.
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Ostatní ustanovení

VII.1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech,
s nimiž se seznámí v průběhu realizace smlouvy, pokud nejde
o skutečnosti obecně známé a nepoškozující oprávněné zájmy
prodávajícího.
VII.2. V otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou a těmito VOP
platí ustanovení zák. č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku)
v platném znění.
VII.3. Pokud by některá ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP
byla nebo se stala zcela či zčásti neúčinná, zavazují se smluvní
strany dohodnout úpravu, kterou bude co možná nejlépe
dosaženo smyslu nebo účelu sledovaného neúčinným
ustanovením. Platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy
nebo VDP jako celku tím není dotčena.
VII.4. Kupující souhlasí s tím, že prodávající způsobem, který je v souladu
se zákonem, zpracuje, uloží a vyhodnotí data o kupujícím, která
získá v souvislosti s obchodním vztahem s kupujícím, data přesahující
obvyklý rámec pro řádné uskutečnění obchodního vztahu ovšem
pouze tehdy, bude-li to nutné k ochraně oprávněných zájmů
prodávajícího a nepřeváži-li oprávněný zájem kupujícího na
ochraně dat. Ustanovení o ochraně obchodního tajemství nejsou
tímto ustanovením dotčena.
VII.5. Veškeré změny a doplňky těchto VOP či kupní smlouvy vyžadují
písemnou formu.
VII.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této
smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány
s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností
v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací
pro arbitráž, s.r.o., IČ 27688798. V řízení bude postupováno
ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle
Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společností,
a to v jejich znění účinném ke dni doručení žaloby do sídla
označené společnosti. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou
zveřejněny na internetové adrese
www.spory-online.cz.
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