Prodejní a dodací podmínky
kabelových výrobků a příslušenství

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
KABELOVÝCH VÝROBKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Všeobecná

ustanovení

1.1. Tyto základní podmínky dodávek (dále jen „Podmínky“) upravují Podmínky, za kterých společnost KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., IČO: 26759993, se sídlem Děčín, Ústecká 840/33, PSČ 40533, spisová značka C 23349 vedená u Krajského soudu v Ústí
nad Labem (dále jen „prodávající“) uzavírá kupní smlouvy o dodávkách kabelových výrobků a jejich příslušenství, dále obsah
těchto kupních smluv a práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z těchto smluv. Upravují též, nikoliv však výlučně, nároky
při porušení povinností z těchto smluv.
1.2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je odevzdání kabelových výrobků a jejich příslušenství kupujícímu a převedení vlastnického práva na kupujícího oproti povinnosti
kupujícího kabelové výrobky převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem, které jsou určeny podle těchto
Podmínek anebo za podmínek které jsou písemně dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3. Cenové údaje a jiná prohlášení a přísliby jsou platné a pro prodávajícího závazné jen tehdy, jestliže je poskytl písemně.
1.4. Práva a závazky z kupní smlouvy a těchto Podmínek řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Aplikace mezinárodního práva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

2. Objednávka

a uzavření kupní smlouvy

2.1. Zájem o koupi zboží projevuje kupující prostřednictvím poptávky doručené prodávajícímu, ve které je uveden výrobek prodávajícího a jeho přibližné množství, které má kupující zájem si od prodávajícího objednat.
2.2. Na základě poptávky kupujícího vyhotoví prodávající pro kupujícího nabídku na dodávku poptávaného zboží, které přidělí
jedinečné číselné označení, na které kupující při dalším kontaktu s prodávajícím odkazuje.
2.3. Nabídka prodávajícího kupujícímu je pro prodávajícího závazná pouze po dobu její platnosti; pokud není v nabídce výslovně
uvedeno jinak, je nabídka pro prodávajícího závazná po dobu 14 dnů od jejího odeslání kupujícímu.
2.4. Kupní smlouvu lze uzavřít na základě objednávky, kterou předloží kupující prodávajícímu na základě jím zaslané nabídky a
která musí splňovat tyto základní náležitosti:
a)

Přesné označení firmy kupujícího (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby), IČ, DIČ, adresa kupujícího (bydliště a místo podnikání fyzické osoby anebo sídlo právnické osoby), bankovní spojení kupujícího,

b)

kontaktní osoba, telefon, adresa místa dodání zboží,

c)

označení objednávaného výrobku prodávajícího,

d)

dobjednávané množství výrobku,

e)

expediční zboží (kabelové bubny, cívky, palety, ostatní přepravní zakládací materiál),

f)

způsob platby,

g)

způsob dopravy,

h)

požadovaný termín dodávky zboží (kalendářní týden).

2.5. Objednávka doručená prodávajícímu je pro kupujícího závazná. Budou-li součástí objednávky kupujícího další než shora
uvedené údaje anebo údaje, které by byly v rozporu s těmito Podmínkami či s písemnou dohodou prodávajícího a kupujícího,
zejména pak odlišné požadavky na cenu objednávaných výrobků, než která vyplývá z těchto Podmínek anebo písemné dohody
prodávajícího a kupujícího, platí takovéto údaje pro účely kupní smlouvy za nenapsané, ledaže je prodávající výslovně písemně
schválí.
2.6. Okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku, je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud prodávající objednávku výslovně nepotvrdí, považuje se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za uzavřenou tehdy,
pokud prodávající dodá v souladu s objednávkou objednané zboží kupujícímu. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy se stávají
tyto Podmínky. Odchylky od Podmínek jsou možné pouze tehdy, je-li to písemně ujednáno.
2.7. Poté, co je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva nemůže kupující bez výslovného písemného souhlasu
prodávajícího kupní smlouvu jednostranně měnit či rušit. Pokud kupující požaduje zrušení uzavřené smlouvy a prodávající s
tímto zrušením vysloví písemně souhlas, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 75% kupní ceny zboží, které
bylo předmětem takto zrušené kupní smlouvy, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak.
2.8. Údaje o kilometrové hmotnosti, průměru kabelu apod. uváděné v cenících resp. katalogových listech jsou pouze orientační.
Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit výrobní a materiálové odchylky v konstrukci, pokud tím není dotčena kvalita a deklarované vlastnosti rozhodné pro funkčnost zboží.

3. Ceny
3.1. Ceny jsou uvedeny v českých korunách, případně v jiných konvertibilních měnách, pokud tak určí kupní smlouva. Ceny jsou
uvedeny bez daně z přidané hodnoty nebo jiných přirážek resp. slev, které budou určeny kupní smlouvou nebo zákonnou sazbou.
3.2. Ceny jsou rozlišeny na bázové a koncové. U kabelů, jejichž cena je určena bázově, se prodejní cena skládá z bázové ceny a
ceny kovu, ze kterého je kabel vyroben. Ceny kovu se určují dle cen kovu Cu/Al na burze DEL, a to jako hodnota Cu/Al 1 den po
potvrzení přijetí objednávky kupujícímu + 1%. Pro výpočet je použit průměr měnového kurzu CZK/EUR uváděný ČNB za kalendářní
týden předcházející potvrzení přijetí objednávky kupujícímu. Výše bázové ceny Cu/Al je uvedena v nabídce včetně obsahu Cu/Al.
Koncové ceny jsou již s dopočty. Aktuální dopočty a kurzy jsou uvedeny na našich webových stránkách www.kabelovna.cz. Pokud
není určeno jinak, platí prodejní ceny kabelů v nabídce, jejichž cena je určena bázově, ke dni vyhotovení nabídky.
3.3. Ceny vydané v autorizovaných cenících nebo ceníkových listech mají omezenou platnost vyznačenou v těchto cenících a platí
pouze pro dodávku standardní výrobní délky (resp. jejího celočíselného násobku). V případě, že zákazník žádá dodávku v jiné
než standardní délce, bude mu účtována cenová přirážka. Výše cenové přirážky je uvedena v platných autorizovaných cenících.
3.4. Ceny platí pouze na konkrétní dohodnutá místa dodávky, jsou v paritě FCA Děčín, Ústecká 840/33 (dle Incoterms 2010) a
nepředstavují doporučení pro další obchodníky nebo spotřebitele.
3.5. Ve vztahu ke koncovým cenám sjednávají smluvní strany cenovou doložku, z čehož vyplývá, že ceny se mohou změnit, dojde-li k změnám cen materiálových vstupů. Prodávající má právo upravit ceny odpovídajícím způsobem, na tuto změnu upozorní
prodávající kupujícího.

4. Platební

podmínky

4.1. Závazek kupujícího zaplatit prodejní cenu za kabely a příslušenství je splatný do 30 kalendářních dní od data vystavení faktury uvedeného na faktuře, pokud není písemně dohodnuto jinak.
4.2. Se zákazníky, kteří uzavírají kupní smlouvu poprvé, resp. není ověřena jejich finanční bonita nebo mají vůči prodávajícímu
dluh z předchozích kupních smluv, je uzavírána kupní smlouva s podmínkou zaplacení 100% z hodnoty kupní smlouvy předem.
Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat po kupujícím poskytnutí zajištění dle svého uvážení (např. směnka
nebo bankovní záruka bez předchozí výzvy kupujícího)..
4.3. Při dohodě o platbě předem je poskytováno celkové skonto 2%. Platba předem musí být poukázána do deseti pracovních dnů
po odeslání akceptace kupní smlouvy kupujícím prodávajícímu. Pokud nebude tato povinnost splněna, kupní smlouva zaniká
od počátku.
4.4. Lhůty splatnosti se považují za dodržené, jestliže v nich dojde k připsání příslušné částky na účet věřitele u jeho banky. Jestliže má kupující vůči prodávajícímu více dluhů, určuje prodávající, na které dluhy se platby kupujícího započítají.
4.5. Započtení pohledávek je vyloučeno bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči
prodávajícímu, nebo je v likvidaci, bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení nebo je-li dána důvodná obava, že plnění závazků
(i dosud nesplatných) kupujícím je vážně ohroženo. Stejné právo má prodávající v případě, že je kupující v prodlení s plněním
svých závazku vůči subjektům, s nimiž je prodávající kapitálově propojen.
4.7. Při prodlení s plněním svých dluhů delším jak 21 dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení.
4.8. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržovat jakoukoliv platbu (by částečně) z
důvodů existence vady zboží či jakýchkoliv jiných důvodů.

5. Balení
5.1. Cena všech obalů, mimo kabelových bubnů, je zahrnuta v ceně kabelů. Cena obalů pro export se sjednává v kupní smlouvě.
5.2. Cena kabelových bubnů se sjednává v kupní smlouvě.

6. Dodávky
6.1. Prodávající je oprávněn plnit svůj závazek z kupní smlouvy prostřednictvím dílčích plnění.
6.2. Kabely jsou standardně dodávány ve výrobních délkách v souladu s MOQ (Minimálně objednatelné množství), které jsou
stanoveny v cenících, katalogových listech nebo konkrétních nabídkách. Pokud zákazník žádá jinou než standardní délku (resp.
její celočíselný násobek), bude mu tato dodána s cenovou přirážkou (viz odst. 3.3.).
6.3. Prodávající si vyhrazuje právo dodat kabely s odchylkou ±5% z objednaného množství jednotlivých typů kabelů. Ceny budou

těmto délkám odpovídajícím způsobem upraveny s tolerancí měřicích přístrojů +/- 1,0 %. Kupující nemá u zjištěných rozdílů v
délce dodaných kabelů spadajících do výše uvedené tolerance nároky z množstevní reklamace.
6.4. Pokud nejsou v kupní smlouvě dohodnuty zvláštní technické podmínky, je zboží dodáváno v jakosti a provedení uvedeném v
nabídce, katalogovém listu nebo ceníku, jinak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že je s technickými parametry objednávaného zboží seznámen.
6.5. Způsob přepravy a termín dodání je závazně sjednán v kupní smlouvě a může být změněn pouze písemnou dohodou
smluvních stran. Jestliže není prodávajícím smluvené zboží dodáno ani v dodatečné smluvené lhůtě, má kupující právo od kupní
smlouvy odstoupit.
6.6. Pokud kupující nezajistí převzetí a přepravu sjednaného zboží v den termínu dodání, a ani do 10 dnů po písemné výzvě
prodávajícího, bude prodávajícím zboží vyfakturováno a uskladněno a kupující je povinen zaplatiti prodávajícímu skladné ve výši
0,1% z ceny nevyzvednutých výrobků za každý den uskladnění.
6.7. Pro dodání zboží se použije parita FCA Děčín, Ústecká 840/33 (dle Incoterms 2010).
6.8. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží řádně a včas, pokud umožní kupujícímu (nebo jeho prvnímu dopravci) v den
termínu dodání převzít na místě plnění smluvené zboží. Kupující se povinen písemně sdělit prodávajícímu konkrétní fyzickou
osobu, které bude zboží vydáno a registrační značku (RZ) vozidla, na které bude zboží naloženo, jinak nese riziko případného
vydání zboží neoprávněné osobě. Prodávající není bez tohoto sdělení povinen zboží vydat. V případě odeslání zboží prodávajícím
na určité místo, které není provozovnou kupujícího, je kupující povinen sdělit stejným způsobem osobu, jíž má být zboží dopravcem předáno a zajistit její přítomnost v určeném místě. Pokud tyto povinnosti nesplní anebo pokud nezajistí převzetí zboží od
dopravce při jeho odeslání do provozovny kupujícího, nese plně riziko případné ztráty či poškození zboží a je současně povinen
uhradit prodávajícímu v plném rozsahu náklady případné opakované přepravy zboží. Ustanovení věty prvé tohoto bodu však není
tímto ujednáním nijak dotčeno.
6.9. V případě, že je smluvena platba předem, posouvá se termín dodání do budoucna o dobu, kterou trvalo zaplacení kupní ceny
ode dne uzavření kupní smlouvy.
6.10. Pokud prodávající nemůže dodržet termín dodání prokazatelně z důvodu vyšší moci (státní zásah, válečná opatření, stávka
apod.) a upozorní na vznik vyšší moci bez prodlení kupujícího, posouvá se termín dodání o dobu trvání působení vyšší moci do
budoucna. Po odpadnutí vyšší moci obě strany dohodnou opatření ke splnění smlouvy. Kupující může požádat o zrušení smlouvy
z důvodů, že potřeba zboží již opadla.
6.11. Je-li prodávající v prodlení s dodávkou smluveného zboží z jiných důvodů, než je uvedeno v odst. 6.10, má kupující právo na
smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty opožděně dodaného zboží za každý ukončený týden zpoždění, maximálně však do 5% z
hodnoty opožděně dodaného zboží.

7. Přechod

nebezpečí, výhrada vlastnického práva

7.1. Nebezpečí poškození, ztráty či zkázy přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající umožnil kupujícímu nebo prvnímu
dopravci v den termínu dodání převzít smluvené zboží na místě plnění, nebo kdy bylo zboží předáno kupujícímu nebo prvnímu
dopravci, podle toho, co nastane dřív.
7.2. Bez zvláštního požadavku kupujícího se dodávka nepojišťuje proti krádeži, přepravním a požárním škodám. Požaduje-li kupující uzavření pojistky, pak se tato pojistka uzavře na náklady kupujícího.
7.3. Kabely zůstávají vlastnictvím prodávajícího do doby úplného zaplacení dodávky kabelů, včetně souvisejících nákladů (DPH,
dopravné a balné atd.). Spolu s vlastnickým právem ke zboží, paletám a ostatnímu přepravnímu zakládacímu materiálu (např.
cívky, kabelové bubny atd.) se na kupujícího přenáší i povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z nich stanovené v § 10 a 12
zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.
7.4. Kupující bezúplatně uschová kabely, ke kterým prodávající má vlastnické právo.
7.5. Kupující se zavazuje, že bude s péčí řádného hospodáře chránit zboží, ke kterému má prodávající vlastnické právo, před poškozením, zničením, úbytkem či ztrátou, a to i ve vztahu ke svým zákazníkům. Kupující se zavazuje, že na své náklady včas provede
nezbytnou údržbu či kontrolu zboží.
7.6. Kupující má právo zpracovávat a zpeněžit zboží, k němuž prodávající má vlastnické právo, v rámci pravidel řádného obchodního styku vlastním jménem a na svůj účet; je přitom povinen v plném rozsahu informovat své zákazníky o vlastnickém právu
prodávajícího ke zboží. Kupující nemá právo dát kabely, ke kterým prodávající má vlastnické právo, do zástavy nebo převést na
třetí osobu za účelem poskytnutí zajištění. Pohledávky kupujícího ohledně zboží, ke kterému prodávající má vlastnické právo,
vznikající kupujícímu z dalšího prodeje nebo z jiného právního titulu, už nyní kupující bezúplatně v plném rozsahu a s veškerým
příslušenstvím postupuje za účelem poskytnutí zajištění prodávajícímu a ten toto postoupení tímto přijímá. Prodávající tímto
zmocňuje kupujícího, aby na vlastní náklady inkasoval pohledávky za prodávajícího i v době po postoupení těchto pohledávek.
Toto zmocnění prodávající může kdykoli odvolat. Kupující je povinen postoupení pohledávek za svými zákazníky těmto zákazníkům oznámit.
7.7. 2.28. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího omezit a ukončit poskytnutí zajištění v takovém rozsahu a pro takovou
část zboží, pro niž realizovatelná hodnota zajištění poskytnutých prodávajícímu přesahuje pohledávky prodávajícího za kupujícím o více než 20 %. Jen prodávající má právo rozhodnout, na jakou část kabelů se poskytovaná zajištění nebude vztahovat.

8. Záruky
8.1. U sdělovacích kabelů metalických i optických a příslušenství k nim poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 12 měsíců
od zprovoznění, nejdéle však 18 měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí konkrétního kusu zboží. Zjevné vady musí být hlášeny
při převzetí.
8.2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou a nedbalou manipulací nebo použitím, použitím nevhodného příslušenství nebo nevhodných materiálů spolu se zbožím nebo špatným skladováním zboží, a to a už kupujícím nebo třetí stranou.
8.3. Zjevné vady (okem viditelné) je nutno uplatnit neprodleně poté, co si kupující měl možnost zboží prohlédnout, nejpozději 14
dnů od okamžiku přechodu nebezpečí. Skryté vady je nutno uplatnit neprodleně poté, co je kupující zjistí, nebo je zjistit mohl a
měl, pokud by postupoval s odbornou péčí.
8.4. Záruka za jakost zaniká, pokud bez písemného souhlasu prodávajícího kupující nebo třetí strana neodborně manipuluje s
dodaným zbožím, či pokud na něm provádí úpravy nebo opravy bez písemného souhlasu prodávajícího.
8.5. Záruka se nevztahuje na vady materiálu dodaného kupujícím nebo vady tímto materiálem způsobené.
8.6. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody v důsledku jednání třetích osob.
8.7. Oprávněné vrácení dodaného zboží prodávajícímu se děje pouze po předchozím písemném oznámení a řádné reklamaci.
8.7. Kupující je povinen veškeré vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil anebo poté, co je při
prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle předchozího bodu těchto Podmínek, měl při vynaložení odborné péče zjistit. Vady
je povinen uplatnit písemně s těmito náležitostmi:
a)

specifikace reklamované vady

b)

reklamované množství

c)

číslo faktury nebo dodacího listu

d)

číslo bubnu / cívky

e)

datum expedice

f)

spojení na kontaktní osobu oprávněnou k projednání reklamace

g)

volba nároku dle § 2106 nebo § 2107 občanského zákoníku.

8.9. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dní ode dne obdržení jejího písemného vyhotovení. V případě, že prodávající považuje za nutné k posouzení reklamace uskutečnit prohlídku reklamovaného zboží, je kupující povinen vrátit toto zboží
na původním kabelovém bubnu s originálními expedičními (identifikačními) štítky zpět prodávajícímu, nejdéle však do 1 měsíce
ode dne obdržení výzvy prodávajícího. V takovém případě je prodávající povinen vyjádřit se k reklamaci do 1 měsíce ode dne
obdržení reklamovaného zboží. Nedodrží-li kupující lhůty výše uvedené, má se za to, že na reklamaci netrvá a ta tímto zaniká.
Náklady na vrácení, případně likvidaci vadného zboží nese prodávající pouze v případě, prokáže-li se oprávněnost reklamace.

9. Místo

plnění

Místem plnění pro všechny zákonné a smluvní nároky je podle volby prodávajícího závod nebo sklad prodávajícího v Děčíně,
Ústecká 840/33.

10. Ukončení

smlouvy

10.1. Není-li jinde stanoveno jinak, je kupující oprávněn ukončit kupní smlouvu nebo její část pouze s písemnou dohodou s
prodávajícím. Jestliže k tomu dojde, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náhradu nákladů skutečně vynaložených prodávajícím za účelem dodání smluveného zboží, a to i pokud tyto náklady vzniknou až po účinnosti písemné dohody s prodávajícím
(např. storno poplatky).
10.2. Pokud je kupující v prodlení s jakoukoliv platbou prodávajícímu nebo osobě, se kterou tvoří prodávající koncern, déle než
60 dní, nebo je v prodlení s jakýmikoliv platbami opakovaně, nebo je v prodlení s několika platbami najednou, ztrácí smluvní
nárok na sjednané cenové a platební podmínky a prodávající je oprávněn odstoupit od všech kupních smluv s tímto kupujícím.
10.3. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od všech kupních smluv tehdy, vstoupil-li kupující do likvidace nebo byl-li proti
němu podán insolvenční návrh podle Insolvenčního zákona, byl-li zjištěn jeho úpadek nebo na jeho majetek prohlášen konkurs
či povolena reorganizace podle Insolvenčního zákona nebo pokud byl zamítnut insolvenční návrh podaný proti kupujícímu pro
nedostatek majetku. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody včetně ušlého zisku, který
mu ušel v důsledku zániku smluv a právo na smluvní pokutu.

11. Závěrečná

a přechodná ustanovení

11.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 4. 2016.
11.2. Tyto Podmínky se přikládají pouze k první kupní smlouvě uzavřené s kupujícím. K dalším smlouvám se nepřikládají, jelikož
je s nimi kupující již obeznámen.
11.3. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
11.4. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Podmínek stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část,
považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Podmínek jako celku, při
zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného
ustanovení.
11.5. Kupní smlouvu jakož i ostatní dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s dodávkami zboží lze měnit
pouze písemnou formou.
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