Všeobecné obchodní podmínky společnosti W.H.MÜLLER, s.r.o.
pro prodej zboží
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PREAMBULE
Část kupních smluv uzavíraných mezi společností W.H.MÜLLER, s.r.o. a jejími zákazníky je určena těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Prodávající dodá kupujícímu zboží podle specifikace druhů, množství a provedení uvedené v kupní smlouvě a
převede na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
Prodejem zboží se prodávající nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných
obdobných služeb.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě v termínu uvedeném tamtéž.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě, případně ve faktuře.
2. V případě, že je v kupní smlouvě uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve
sjednané měně. Prodávající má právo vystavit kupujícímu fakturu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně,
sjednaná v kupní smlouvě bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a
kupující je povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře. Daňové doklady dle zákona o DPH
budou prodávajícím vystaveny dle zákona.
3. Kupní cena sjednaná ve smlouvě v sobě nezahrnuje dopravní náklady. Pokud dopravu ze skladu prodávajícího
do místa určení zaplatí prodávající, kupující je povinen mu takto vynaložené náklady nahradit.
4. Kupní cena sjednaná ve smlouvě v sobě nezahrnuje balné. Kupující je povinen vedle kupní ceny zaplatit
přiměřené náklady vynaložené na zabalení zboží. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného
přiměřená cena za paletu. Prodávající není povinen paletu, na které dodal kupujícímu zboží, odkoupit zpět.
5. Kupní cena sjednaná ve smlouvě v sobě nezahrnuje náklady na pojištění. Náklady na případně pojištění zboží
v průběhu přepravy nese kupující.
6. Za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny, její části, zálohy nebo jiné platby, kterou je kupující na
základě kupní smlouvy povinen uskutečnit, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné
částky.
7. Kupující je povinen nahradit prodejci všechny náklady spojené s vymáháním dlužných částek.
8. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 14
dnů.
9. Vystaví-li, akceptuje nebo avaluje-li kupující za účelem zajištění pohledávky nebo pohledávek prodávajícího za
kupujícím směnku, bude touto směnkou zajištěna nejen pohledávka na zaplacení kupní ceny, ale i veškeré
příslušenství a sjednané sankce. Tato zajišťovací směnka bude předložena k zaplacení pouze v případě, že
některá ze skutečností, se kterými zákon spojuj právo směnečného věřitele předložit směnku k placení před
splatností. Bude-li kupující řádně plnit svoje peněžité závazky, nebude zajišťovací směnky vymáhat pouze
částku, která bude představovat skutečnou výši dluhu kupujícího. Prodávající je podle smlouvy i v tomto
případě, že by mohl dosáhnout jeho splnění ze směnky.
10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je kupující povinen zaplatit paušální náhradu škody ve výši 40 % sjednané
ceny zboží. Prokáže-li však prodávající, že mu vznikla škoda, je kupující povinen zaplatit mu náhradu škody
v plné výši.
11. V případě, že se po uzavření této kupní smlouvy sníží kurs Kč ve vztahu EUR ke dni vstavení konečné faktury o
více než 5 %, je kupující povinen zaplatit kupní cenu zvýšenou tak, aby částka v EUR zůstala nezměněna.
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DATUM A MÍSTO PLNĚNÍ
Zboží bude kupujícímu dodáno kdykoli během lhůty nebo do termínu uvedeném v kupní smlouvě.
Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu a způsobem uvedeným v kupní smlouvě. Není-li ve smlouvě
sjednán způsob dopravy, zvolí způsob dopravy prodávající, není-li ve smlouvě sjednáno místo určení zboží,
bude zboží odesláno na adresu uvedenou u jména kupujícího v záhlaví kupní smlouvy.
Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci, a to i v případě, že zasílané zboží
nebude označeno jako zásilka pro kupujícího a že odeslání zboží kupujícímu nebude oznámeno. Za dopravce
se považují i osoby poskytující poštovní služby. Prodávající má právo splnit svůj závazek dodat zboží
uskutečněním několika dílčích plnění.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li kupní cena
zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku předání zboží prvnímu
dopravci.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců – dodané zboží bude po dobu ode
dne uvedeného v dodacím listu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si své obvyklé vlastnosti.
Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly.
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 porušením
doporučení a návodů výrobce upravujících postup při instalaci, montáži nebo zabudování zboží, při manipulaci
se zbožím, při skladování zboží a při používání zboží.
Prodávajícímu náleží právo volby způsobu uspokojení práv z vad, tj. možnost tyto vady odstranit formou opravy
nebo dodáním nového produktu.
Kupující je povinen pod sankcí ztráty těchto práv z vad oznámit:
a) vady zboží zjistitelné při převzetí zboží – kvantitativní vady ihned, kvalitativní vady do pěti dnů od převzetí
zboží kupujícím,
b) vady zboží zjistitelné po rozbalení zboží – do dvou týdnů od převzetí zboží kupujícím,
c) skryté vady a vady, jejichž zjištění vyžaduje vypracování odborného posudku, - během záruční lhůty.
Reklamované zboží musí být vrácené do sídla W.H.MÜLLER, s.r.o., bez toho, aby ji tím vznikly nějaké náklady.
V oznámení vad zboží a při uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést číslo potvrzení objednávky (kupní
smlouvy), na základě které mu bylo zboží dodáno, a popsat předmětné vady. K oznámení vad zboží je kupující
povinen přiložit číslo faktury nebo dodacího listu.
Pokud jsou výše uvedeným způsobem vady včas a řádně odstraněny, nepřichází v úvahu možnost uplatňování
náhrady škody způsobené těmito vadami odběratelem. Vylučuje se zcela právo na náhradu škody v důsledku
dysfunkce produktů v záruční době a případná jiná náhrada škody je vždy omezena na výši ceny dodaných
produktů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Závazkové vztahy založené kupními smlouvami podepsanými v preambuli těchto Všeobecných obchodních
podmínek se řídí ustanoveními českého právního řádu, zejména obchodního zákoníku.
Právní úkony směřující ke změně, zrušení nebo zániku závazkového vztahu založeného kupní smlouvou
vyžadují písemnou formu.
Vznikne-li dodatečně po uzavření smlouvy kupujícímu v souvislosti s dodáním zboží povinnost zaplatit daně, cla
nebo poplatky, které nebyl povinen zaplatit v okamžiku uzavření smlouvy, je kupující povinen nahradit
prodávajícímu výdaje vynaložené na jejich zaplacení.
Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
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Písemnost zaslaná kupujícímu doporučenou zásilkou bude považována za doručenou bez ohledu na
skutečnost, zda bude kupujícímu skutečně doručena. Účinky doručení nastanou dnem doručení zásilky, a to i
v takovém případě, kdy bude písemnost namísto kupujícímu doručena třetí osobě. Nebude-li písemnost
doručena vůbec, nastanou účinky doruční dnem uložení písemnosti na poště, a to i v takovém případě, kdy se
kupující o uložení písemnosti na poště nedozví.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je kupující povinen přistoupit na změnu obsahu smlouvy způsobem
odpovídajícím nastalé vyšší moci.
Úpadné soudní spory mezi prodávajícím a kupujícím budou v souladu s § 89 a OSŘ projednány před Městským
soudem v Brně, Krajským soudem v Brně nebo před Krajským obchodním soudem v Brně, a to dle věcné
příslušnosti.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dnem 1.1.2002.

