Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti Carl Stahl & spol. s r.o.
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I. Úvodní ustanovení a Vzájemné vztahy, vymezení pojmů užívaných v textu
Pro obchodní vztahy při nákupu zboží mezi obchodní společností Carl Stahl & spol. s r.o., IČ: 62418394, sídlem Praha, Praha 9,
Božanovská 2098, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 32428 (dále
jen „CS“) a jejími obchodními partnery platí tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti CS coby
prodávajícího a jejích obchodních partnerů coby kupujících (v textu rovněž také „Kupující“ či „Partner“) při prodeji zboží
v nabídce CS (dále jen „produkty“ či „zboží“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Pro vznik kupní smlouvy je rozhodující potvrzení objednávky kupujícího s názvem „objednávka vydaná“, kterou kupujícímu bude
zaslána ze strany CS elektronicky či běžně. V okamžiku odeslání výše uvedeného dokladu do sféry dispozice výše uvedenou
formou se má kupní smlouva za uzavřenou.
Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se
vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího, pokud nejsou výslovně ze strany CS akceptovány.
Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu a přísliby zástupců vyžadují písemné potvrzení
CS, jinak CS nezavazují.
Veškeré nabídky CS jsou zásadně nezávazné, pokud je CS výslovně neprohlásí za závazné.
Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může CS trvat na jejím splnění, nebo pokud Partner
svou povinnost nesplní do 10-ti snů od výzvy, je CS oprávněna odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou
případech má právo na náhradu škody, která jí vznikla nesplněním závazku ze strany kupujícího.
II. Objednávky, Elektronická forma objednávek
Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemných objednávek Partnera. Objednávka musí obsahovat tyto základní
náležitosti:
a) firma a sídlo Partnera
b) IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátce DPH
c)
kontaktní osoba a telefon
d) adresa příjemce, pokud se liší od adresy sídla společnosti
e) kód, popis a množství požadovaného produktu
f)
jednotkovou kupní cenu požadovaného produktu a to bez daně z přidané hodnoty
g) způsob dodání
h) podpis oprávněného zaměstnance či zástupce Partnera
Podmínkou pro CS závazné elektronické či písemné objednávky je vyplnění veškerých výše v odst. 1 tohoto článku uvedených
údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři CS.
CS má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného
předání objednaného zboží.
Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky CS a dále i výši ceny za objednané zboží včetně případných
expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
Jakmile Kupující obdrží od CS akceptaci objednávky s názvem „Potvrzení objednávky“, je nabídka Prodávajícího k objednanému
zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy a akceptací způsobem specifikovaným v ust. odst. 5 tohoto článku je kupní smlouva a od
tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a CS vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito
všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že CS bude pro Kupujícího rezervovat zboží ve své provozovně po dobu 14 dnů
od termínu dodání uvedeném ze strany CS na dokladu s názvem „objednávka přijatá“. Po marném uplynutí této lhůty je Kupující
povinen hradit Prodávajícímu skladné ve výši 0,01% z kupní ceny objednaného zboží uvedeném na objednávce přijaté, a to až do
splnění závazku.
CS a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě
těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.
III. Cena dodávek
Pokud na základě objednávky vydá CS Kupujícímu, akceptuje objednávku Kupujícího dokladem s názvem „Objednávka přijatá“,
je sena uvedená v tomto dokladu kupní cenou vzájemně smluvními stranami sjednanou. Kupní cena produktů dodávaných
Partnerovi na základě potvrzené objednávky je určena podle platného ceníku CS na základě oficiální nabídky vydání.
Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové aktuálním kurzem devizy/prodej vyhlášených ke dni fakturace
ČNB, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.
IV. Platební podmínky
Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně
přičteny v objednávkovém formuláři s názvem „objednávka přijatá“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového
formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi CS a kupujícím platí cena uvedená u zboží v
době objednávání zboží kupujícím.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi CS a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. V případě, kdy
Kupující provede úhradu a CS posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí CS neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým
způsobem.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží CS následujícími způsoby:
platba předem platba na fakturu

ad a) Platba předem: V případě platby předem se Kupující zavazuje zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně
z přidané hodnoty před samotným dodáním, a to na základě CS vystavené zálohové faktury.
ad b) Platba na fakturu: na základě daňového dokladu, a to se základní splatností 14 dní od vystavení faktury. V případě povolení
takové fakturace stanoví maximální možnou výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“).
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V případě prodlení s úhradou každé dílčí vyfakturované částky se Partner zavazuje CS zaplatit ve lhůtě 14 dnů od vystavení
faktury na dlužnou částku smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Krom nároku na zaplacení smluvní
pokuty má CS nárok i na zaplacení vzniklé škody tím vzniklé, a to v plném rozsahu.
Partner dále bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty, si CS vyhrazuje
právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb, a to do doby jejich plného splacení.
V. Dodací podmínky
Partner bere na vědomí, že CS je plně závislá při plnění dodacích termínů u jednotlivých objednávek Partnera na dodávky ze
strany výrobců a jiných dodavatelů. CS se zavazuje vyvinout maximální úsilí ke splnění termínu dodávky požadovaného ze strany
Partnera, avšak neručí za jeho dodržení. Všechny termíny dodání, které budou ze strany CS potvrzeny, jsou potvrzeny pouze jako
předběžné s možností prodloužení o termín dodání ze strany dodavatelů.
Povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany DNS je splněna předáním produktů Partnerovi nebo
zákonnému či jakékoliv osobě jednající dle svého sdělení za Partnera a to v případech, kdy se jedná o osobní převzetí,
v ostatních případech je povinnost dodat produkty dle potvrzených objednávek ze strany CS splněna předáním prvnímu
dopravnímu přepravci. Okamžikem převzetí přechází na Partnera i nebezpečí škody na jednotlivých produktech.
Partner je povinen objednané produkty převzít a jejich převzetí potvrdit na dodací list CS. V případě, že produkty vykazují
známky poškození, musí tuto skutečnost neprodleně - pod sankcí ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpovědnosti
za vady u CS – uvést do dodacího či přepravního listu. Totéž platí i pro případy porušeného či jinak znehodnoceného originálního
obalu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti CS.
CS zajistí dopravu objednaných produktů přímo k Partnerovi, a to v plném rozsahu na náklady Partnera.
VI. právo CS na odstoupení od kupní smlouvy
Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. Obdrží-li nebo zjistí-li CS po uzavření smlouvy
informace, z nichž vyplývá, že závazkové povinnosti zaplatit CS kupní cenu ve výši vyplývající z kupní smlouvy kupující nedostojí,
je CS oprávněn požadovat platbu předem nebo jistotu a nebo (pokud je dohodnut jiný způsob platby než platba v hotovosti)
požadovat platbu v hotovosti, nebo odstoupit od smlouvy či plnění své povinnosti odmítnout a požadovat náhradu škody z
nesplnění.
Totéž platí, objeví-li se skutečnosti, které připouštějí pochybnosti o solventnosti Partnera, jako např. zvlášť závažné zhoršení jeho
majetkových poměrů, zastavení plateb, konkursní nebo insolvenční řízení, vstup společnosti do likvidace, nepříznivé změny
vlastnických a účastnických poměrů atd.
VII. ostatní práva a povinnosti CS a Partnera
Partnerovi nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií,
manuálů CS či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce CS, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.
Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy, související s CS a Partnerem, které nejsou běžně dostupné
v obchodních kruzích a se kterými CS a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím.
Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které CS označí jako důvěrné dle ustanovení
§ 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.

VIII. Závěrečná ustanovení
Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je provozovna prodávajícího.
Právní neúčinnost či neplatnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje Partnera povinností a práv z celé smlouvy.
Eventuální neplatnost či neúčinnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost
ostatních ustanovení.
3. Postoupení práv a převzetí povinností Partnera ze smlouvy nejsou bez předchozího souhlasu prodávajícího je vyloučeno.
4. Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.
5. Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami.
6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi CS a Partnerem, ode dne jejich vyhlášení. CS si
vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny obchodní politiky společnosti a příslušných právních norem. Nové
znění obchodních podmínek vyhlásí CS vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem jejich účinnosti. V případě, že
Partner s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn to písemně oznámit CS a to ve lhůtě jednoho
měsíce od vyhlášení nového znění.
7. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách CS www.carlstahl.cz a je tak umožněna jejich archivace a
reprodukce Partnerům. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách CS v den
odeslání elektronické či písemné objednávky. Odesláním elektronické či písemné objednávky stvrzuje Partner CS, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Partner dostatečným způsobem před
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a dále tímto potvrzuje, že měl možnost se s nimi seznámit, což potvrzuje
elektronicky vystavenou objednávkou, což je postaveno na roveň písemnému potvrzení s tím, že se s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a že je jimi plně zavázán.
8. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré spory vzniklé mezi CS a Partnery v souvislosti s uzavřenými kupními či jinými závazkovými vztahy je příslušný rozhodovat
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu a pravidel.
10. V případě, že by výše v odst. 9 tohoto článku uvedené ustanovení bylo posouzeno za neplatné nebo neúčinné a že by nebyl
příslušným k rozhodnutí sporů Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v Praze, platí v takovém případě, že místně příslušným pro
všechny spory vzniklé mezi CS a jejími Partnery je obecný soud v místě podle sídla CS.
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