
Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680

Obchodní firma

Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč

IČ 10084908, DIČ 330-420711475
Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85

Generální kupní smlouva
(Obecné obchodní podmínky dodávek výrobků)



1. Předmět úpravy

Předmětem této smlouvy je obecné vymezení a určení podmínek sjednávaných
kupních smluv na prodej a koupi zboží výrobce - dodavatele

Obchodní firma

Josef Vašina - TERNO Třebíč

s místem hl. provozovny Třebíč, Vít. Nezvala 9,
IČ 10084908, DIČ 330 - 420711475
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Brně
v oddílu A, vložky 85.

na straně prodávajícího s každým jednotlivým odběratelem na straně kupujícího.

2.  Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva dle této generální kupní smlouvy vzniká návrhem na koupi zboží ze
strany odběratele a její akceptací dodavatelem. Akceptace může být učiněna jak výslovným
sdělením odběrateli, že objednávku akceptuje, tak i chováním dodavatele, zejména započetím
kroků směřujících ke splnění objednávky. (Pro platnost vzniku kupní smlouvy není
rozhodující, pokud se o krocích směřujících ke splnění objednávky, odběratel nedozvěděl - je
vázán předloženou objednávkou.)

Druh zboží a jeho množství je určeno ze strany odběratele zejména objednávkou -
návrhem na koupi zboží, a to jak ústní, telefonickou, písemnou, učiněnou elektronickými
prostředky či podanou faxem a pod. Druh zboží a jeho množství může být určen i obecně,
např. odkazem na balení, na celkovou cenu, případně obecným určením zboží s odkazem dle
výběru dodavatele - např. v určení odstínů a pod.

Jednání o uzavření kupní smlouvy je překonáno vlastním dodáním zboží, proti němuž
odběratel do tří pracovních dnů nesdělí námitky vůči kompletnosti dodávky. Obdobně je
jednání o uzavření smlouvy překonáno i poznámkou na faktuře, že se jedná o dodávku dle
této smlouvy, přičemž odběratel proti tomuto neučiní ve lhůtě tří dnů od vystavení faktury
námitky.

3. Cenové ujednání

Cena objednaného zboží je určena platnými ceníkovými cenami určené nabídkovými
listy či katalogy dodavatele. Sjednanými cenami jsou ceny bez DPH, pokud není určeno jinak.

4. Čas plnění dodávky ze strany dodavatele

Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností prodávajícího v
dohodě s kupujícím. Dodavatel může čas plnění jednostranně prodloužit a to zejména z
důvodu, že včas neobdržel potřebné suroviny ze zahraničí.

5. Dodání zboží

Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn předáním zboží odběrateli, případně
předáním prvnímu veřejnému přepravci.

Zboží přednostně zasíláno dobírkou, případně je kupní cena vyúčtována fakturačně.



Zboží může být též předáno odběrateli v místě výrobny Lesonice č.5, okres Třebíč,
prostřednictvím veřejného dopravce, přímým dovozem či jiným způsobem zaručujícím
doručení zboží odběrateli.

V případě dodání zboží mimo místo výrobny je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli
skutečné náklady na dovoz zboží. Tyto náklady musí být přiměřené velikosti zásilky.

6. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu

Při zasílání zboží na dobírku odběratel hradí cenu zboží při vyzvednutí či dnem
převzetí zboží v případě dovozu prodávajícím. Při fakturaci je splatnost určena fakturou,
nejvýše však do 14 dnů od data převzetí zásilky (podání zboží k přepravě).

Při prodlení s úhradou zboží je dodavatel oprávněn žádat po odběrateli úrok z
prodlení ve sjednané výši 0,1 % za každý den prodlení.

Na úhradu kupní ceny je dodavatel oprávněn žádat zálohu (vždy v případě
zahraničního zákazníka) a to až do výše kupní ceny. O složené záloze musí být vydáno
potvrzení.

V případě prodlení odběratele se složením zálohy, případně prodlení s placením
kupní ceny předchozích dodávek je dodavatel oprávněn zastavit plnění dodávky a zboží
nedodat do doby úplného vyrovnání závazku odběratele.

7. Kvalita zboží

Kvalita dodávaného zboží je určena podnikovými normami a obchodní nabídkou
dodavatele (nabídkové listy a katalogy).

Odběratel bere na vědomí, že u barev se odstíny se můžou nepatrně lišit, je to dáno
použitím různých šarží pigmentů v průběhu doby výroby.

8.  Výhrada vlastnictví

Dodavatel si vyhrazuje právo vlastnictví do okamžiku jeho prodeje třetím osobě, toto
nemá vliv na právo dodavatele žádat úhradu kupní ceny.

9. Ochranné znaky výrobků

Výrobky jsou dodávány pod obchodními známkami "TERNO" a "TERNO COLOUR",
případně dalšími v budoucnu zapsanými známkami. Odběratel se zavazuje propagovat tyto
obchodní známky, na trh je uvádět spolu s jejich ochrannými prvky a jednat vždy tak, aby
ochranné známky byly co nejvíce v povědomí osob jimž zboží prodává.

10.  Cenová doložka

Cena sjednaná jako cena kupní může být prodávajícím jednostranně dodatečně
změněna v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen materiálových a
energetických vstupů, pokud tento růst cen vstupů přesáhne od doby uzavření kupní smlouvy
(jednotlivé objednávky) do doby dodání zboží 10%.



11. Hospodaření s paletami a vratnými obaly

Při dodávce zboží na paletách je oprávněn účtovat prodávající kupujícímu za 1 paletu
částku Kč 330,- Kč. Kupující je povinen tyto obaly prodávajícímu uhradit. I v tomto případě
platí cenová doložka dle bodu 10 těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn tyto
palety a desky vrátit prodávajícímu na své náklady nejpozději do 6 měsíců od dodání zboží.
Tyto vrácené palety a desky je oprávněn fakturovat za výše uvedené ceny. Úhrada faktury za
takto vrácené nepoškozené palety a desky bude provedena odběratelem až ve lhůtě do 14 dnů
po jejich skutečném fyzickém převzetí.

12. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí ve skladě prodávajícího
(zajišťuje-li si kupující dopravu sám), nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží
prodávající). Vady, které při této prohlídce kupující zjistí, nebo které při řádné péči zjistit
mohl, oznámí prodávajícímu písemnou reklamaci nejpozději do 15 dnů po převzetí zboží,
přičemž vady zboží je povinen prokázat kupující. Kupující odpovídá prodávajícímu za splnění
všech podmínek a náležitostí, které příslušné předpisy, upravující přepravu zboží, ukládají
příjemci zásilky. Pokud kupující zjistitelné vady neoznámí prodávajícímu ve shora uvedené
lhůtě, ztrácí proti prodávajícímu veškeré nároky z odpovědnosti za vady a škodu v souvislosti
s těmito zjistitelnými vadami.

13. Záruční doba

Záruční doba za jakost zboží činí nejméně 2 roky ode dne převzetí zboží kupujícím za
předpokladu, že kupující skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot,
mrazu, vlhkosti, znečištění apod. Takto určenou záruční dobu určují nabídkové listy a
katalogy.

Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká,
jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi
nebo dopravcem.

Kupující je povinen zjištěné vady v záruční době u prodávajícího písemně reklamovat,
přičemž vždy musí uvést, jak se vady projevují a blíže tyto vady popsat. Reklamace musí být
v záruční době prodávajícímu doručena, jinak kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za
vady a za škodu zaniknou.

Oprávněné reklamace jsou přednostně řešeny fyzickou výměnou zboží.

14. Nároky z vad zboží

Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 436, 437 a 439 Obchodního zákoníku.
Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání
výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající
porušení smlouvy nepodstatným způsobem.

Pokud bude kupujícím poskytnuta sleva, započítává se tato sleva na náhradu škody,
která kupujícímu vznikne.

15. Platnost smlouvy

Tato smlouva platí pro veškeré obchodní případy, kdy není sjednána jiná kupní
smlouva, přičemž přednostně platí odlišně sjednané podmínky a ve zbytku platí tato
generální kupní smlouva, která je nedílnou součástí sjednané smlouvy.



16. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva se považuje za splněnou, jestliže odchylka dodaných výrobků stranou
prodávající nepřesáhne - 10% objemů touto kupní smlouvou sjednaných. V tomto případě má
prodávající nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané.

Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým názvem a sídlem, jakož i
ochrannou známkou, a to jak na výrobku, tak i na obalech, ledaže se s kupujícím dohodne
písemně ve smlouvě jinak.

Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které
znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

17. Účinnost, zveřejnění smlouvy

Tyto dodací podmínky nabývají účinnosti 1.7.2003 a jsou přístupné v provozovnách
prodávajícího a rovněž i na jeho internetových stránkách.

Tyto podmínky mohou být jednostranně změněny prodávajícím, přičemž prodávající
je povinen oznámit změnu podmínek na svých webových stránkách.


