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Všeobecné obchodní podmínky
MPL TRADING, spol. s r.o.
Článek 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti
MPL TRADING, spol. s r.o., se sídlem ve Zlíně, Příluky,
Cecilka 228, IČ:47909358 (dále jen "prodávající") platí pro
všechny dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a
právnickým osobám (dále jen "kupující").
(2) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního
vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci
těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(3) Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a
kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží
dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se
kupující na ústně učiněné dohody, je povinen existenci
takových dohod prokázat.
(4) Prodávající je oprávněn jednostranně měnit
ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.
Pro kupujícího jsou změny závazné okamžikem podpisu
nového znění všeobecných obchodních podmínek (dále
jen VOP), nebo třetí den po zveřejnění nového znění VOP
na www.mpl.cz , nebo po doručení písemného oznámení
kupujícímu o změně VOP.
Článek 2
Práva a povinnosti prodávajícího
(1) Prodávající se zavazuje dodávat v souladu se svým
obchodním sortimentem specifikovaným ve svém
nabídkovém listu a ceníku, na základě objednávky
kupujícího, zboží řádně označené a s průvodními
doklady.
(2) Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, prodávající
dodá kupujícímu zboží po splnění podmínek kupujícího,
v místě prodejního střediska prodávajícího, nebo v místě
dohodnutém v objednávce kupujícího, která je potvrzena
prodávajícím.
(3) V případě, že došlo k dohodě o místě dodání zboží do
místa jiného než je prodejní středisko prodávajícího, je
dodávka splněna předáním zboží prvnímu přepravci. To
vše na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.
(4) Nebezpečí škody (ztráty, odcizení, zničení, poškození
či znehodnocení) přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak kupující
neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožnil
nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že
zboží nepřevzal.
(5) Prodávající je oprávněn k zajištění svých pohledávek
plynoucích z kupní smlouvy požadovat po kupujícím
zajištění svých pohledávek a to zejména blankosměnku
vystavenou kupujícím a avalovanou třetí osobou.
Vystavení vlastní blankosměnky bude na řad
prodávajícího s tím, že směnečná suma bude doplněna
při prodlení kupujícího, a to ve výši rovnající se celkové
dlužné částce včetně úrokového příslušenství a
sankčních nároků.
Článek 3
Práva a povinnosti kupujícího
(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem a
zaplatit za dodané zboží sjednanou cenu v dohodnuté
lhůtě. Pokud kupující pověří pro nákup zboží zmocněnce,
bude toto uvedeno v kupní smlouvě.
(2) Při převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané
zboží prohlídce a zjištěné vady ihned písemně oznámit
prodávajícímu, jinak se má za to, že množství a
provedení zboží odpovídá údajům uvedeným v dodacím
listu a že zboží je dodáno v prvotřídní jakosti.
(3) Kupující se zavazuje při odběru zboží formou přímé
dodávky ihned po převzetí zboží odeslat prodávajícímu
potvrzenou kopii dodacího listu. V případě nesplnění
podmínky je prodávající oprávněn okamžitě zastavit
zbývající dodávky zboží. Kupující je dále povinen na
výzvu prodávajícího podepsat ve smyslu občanského
zákoníku uznání závazku dosud nezaplacených
pohledávek prodávajícího.
(4) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje
kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku
a bude považováno za neplnění závazků ze strany
kupujícího.
(5) Vady zboží musí být kupujícím vždy reklamovány u
prodávajícího písemně a tato reklamace musí splňovat
podmínky uvedené v občanském zákoníku. Kupující
uvede zejména podrobný popis reklamované vady a
uvede návrh řešení reklamace, dále vždy uvede č.
faktury, na základě které bylo reklamované zboží dodáno.
Reklamace bude prodávajícím vyřízena ve smyslu
občanského zákoníku.

(6) Záruční doby jednotlivého zboží se řídí záruční dobou
jednotlivých výrobců a dodavatelů, kteří zboží dodali
prodávajícímu, a které jsou uvedeny při dodání
jednotlivého zboží.
(7) Kupující může odebírat zboží přímo u výrobce na
základě řádně vyplněné plné moci prodávajícím.
(8) Kupující prohlašuje, že disponuje dostatečným
objemem finančních prostředků k úhradě závazků
vzniklých z této smlouvy. Zároveň se kupující výslovně
zavazuje, neupřednostnit žádný jiný závazek na úkor
závazků vůči prodávajícímu plynoucích z této smlouvy.
(9) Kupující může, vždy pouze se souhlasem
prodávajícího, vrátit prodávajícímu zakoupené zboží,
které je nepoškozené a v původním obalu (vždy posoudí
prodávající). Při takto vráceném zboží je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve
výši až 10 % z kupní ceny vráceného zboží.
(10) Kupující je povinen odebrat (odvést) zakoupené
zboží ze skladu prodávajícího v den jeho zakoupení
(podpisu dodacího listu). Pokud tak neučiní, je prodávající
oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za skladování a
manipulaci ve výši 1 % z ceny zakoupeného zboží za
každý, byť i započatý den, kdy kupující zboží neodebere.
(11) Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávajícím byla
zasílána reklamní a obchodní sdělení, a to elektronicky na
e-mailovou adresu, která je uvedena ve smlouvě (nebo
sdělená kupujícím), nebo formou krátké textové zprávy
(SMS) na tel. číslo, uvedené ve smlouvě (nebo sdělené
kupujícím),
Článek 4
Platební podmínky
(1) Pokud není dohodnuto jinak, je cena zboží splatná při
odběru zboží, nebo v termínu splatnosti uvedeném na
daňovém dokladu.
(2) Každý daňový doklad za plnění dle těchto VOP musí
odpovídat zákonným požadavkům na daňový doklad.
Daňový doklad (fakturu) odešle prodávající kupujícímu
pouze v elektronické podobě a to e-mailem na adresu,
která je u kupujícího uvedena v záhlaví Kupní smlouvy.
Kupující odpovídá za to, že uvedená e-mailová adresa je
platná a funkční. Prodávající splní svojí povinnost doručit
daňový doklad kupujícímu tím, že ho odešle na
předmětnou e-mailovou adresu.
(3) Daňový doklad prodávajícího je splatný v den
splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li
stanoveno jinak a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu. Za
včasné a řádné uhrazení kupní ceny se považuje pouze
připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího, nebo
její zaplacení v plné výši v pokladně prodávajícího, a to
nejpozději v poslední den lhůty.
(4) Neodešle-li kupující do 7 kalendářních dnů s
písemným odůvodněním daňový doklad zpět dodavateli,
platí tento daňový doklad za uznaný.
(5) Je-li kupující v prodlení s plněním kterékoli pohledávky
prodávajícího v rámci obchodního vztahu:
a) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý den
prodlení ode dne splatnosti kupní ceny až do zaplacení.
b) prodávající je dále oprávněn určit, že další dodávky
zboží budou realizovány pouze prodejem za hotové,
případně je oprávněn zastavit další dodávky zboží až do
doby, než bude dlužná částka včetně smluvní pokuty a
dalších oprávněných nároků prodávajícího uhrazena.
c) ustanovením článku 4 odst. 5 písm.a) a b) není
dotčeno právo prodávajícího od smlouvy odstoupit při
nedodržení smluvních podmínek a prodlení kupujícího s
úhradou kupní ceny delším 30-ti dnů.
d) prodávající je oprávněn odebrat dodané zboží,
případně zboží obdobné povahy, z dispozice kupujícího.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu maximální
součinnost.
e) nárok prodávajícího na náhradu škody není
předchozími ustanoveními dotčen.
Článek 5
Výhrada vlastnictví
(1)
Prodávající
si
vyhrazuje
právo
vlastnictví
k prodávanému zboží až do úplného zaplacení kupní
ceny, dohodnuté v Kupní smlouvě a po splnění všech
nároků prodávajícího, které plynou z kupní smlouvy a
těchto obchodních podmínek.
(2) Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při
podání návrhu na konkurz kupujícího, při likvidaci firmy
kupujícího zaniká právo kupujícího prodat zboží spadající
pod výhradu vlastnictví. Prodávající je oprávněn za této
situace převzít zboží do své dispozice. Toto má účinky
odstoupení od smlouvy. Prodávající má povinnost toto
písemně oznámit. Náklady na skladování, dopravu a jiné
náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži
kupujícího.

(3) Jestliže kupující prodá zboží, spadající pod výhradu
vlastnictví, ať již samostatně nebo společně se zbožím,
které prodávajícímu nepatří, pak již akceptací těchto
obchodních podmínek postupuje kupující pohledávky,
vznikající z dalšího zcizení na úhradu prodávajícímu ve
výši hodnoty ceny zboží spadající pod výhradu vlastnictví.
Prodávající toto postoupení přijímá.
(4) Jestliže kupující zabuduje zboží, spadající pod
výhradu vlastnictví, jako podstatnou část nemovitosti třetí
osoby, pak kupující akceptací těchto obchodních
podmínek postupuje pohledávky vzniklé z úhrad od třetí
osoby ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví, se
všemi vedlejšími právy prodávajícímu, včetně práva na
poskytnutí zajišťovací hypotéky a s právem přednostního
pořadí před zbývajícími právy. Prodávající toto
postoupení přijímá.
Článek 6
Další ujednání
(1) Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou
upraveny kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí
právním řádem ČR a to zejména ustanoveními
občanského zákoníku.
(2) Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé
v souvislosti s plněním kupní smlouvy uzavřené dle těchto
podmínek budou řešeny v prvním stupni Okresním
soudem ve Zlíně, případně Krajským soudem v Brně.
(3) Pro účely doručování jsou rozhodné adresy smluvních
stran uvedené v záhlaví kupní smlouvy, případně adresy,
které si smluvní strany vzájemně písemně oznámí.
V případě, že písemnost nebude možné doručit na
předmětné adresy, má se za to, že písemnost byla
doručena pátý den po jejím odeslání.
(4) Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty
pro veškerá práva náležející prodávajícímu vzniklá na
základě, nebo v souvislosti s rámcovou, nebo dílčí
smlouvou, která podléhají promlčení na deset let.
(5) Palety a ostatní vratné obaly může kupující vrátit
prodávajícímu nejpozději do dvou měsíců od dne převzetí
zboží, které bylo na předmětných paletách, případně ve
vratných obalech uloženo. Kupující je povinen předložit
prodávajícímu doklad o koupi palety, nebo vratného obalu
od prodávajícího. Palety a ostatní vratné obaly musí být
nepoškozeny, což posoudí vždy prodávající. Cena
vrácených a nepoškozených palet a vratných obalů je
stanovena platným ceníkem prodávajícího.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují
v platnost dne 1.4.2015.
(2) Účinnosti nabývají okamžikem podpisu kupní smlouvy
smluvními stranami, tj. prodávajícím a kupujícím.

V(e).................................. dne ................

.....................................................................
za ......přesný název kupujícího.........
.........jméno a příjmení statutárního zástupce.....

