VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
IMT foundry s.r.o.
1.

Úvodní ustanovení
1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále
jen „VOP“) společnosti IMT foundry s.r.o., IČ 064 87 360, se
sídlem Vídeňská 297/99, PSČ 639 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
102381 (dále jen „IMT foundry“) je stanovení základních pravidel
a podmínek pro nákup materiálu či zboží (dále jen souhrnně
„zboží“) třetí osobou, která má o koupi takového zboží zájem (dále
jen „kupující“).
1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy
uzavřené mezi IMT foundry a kupujícím dle podmínek těchto
VOP, přičemž strana kupující má možnost se s nimi kdykoli
seznámit
na
webových
stránkách
IMT
foundry
http://www.imtf.cz/.

2.

Uzavření kupní smlouvy
2.1. Na základě písemné poptávky kupujícího, která musí být
IMT foundry doručena prostřednictvím poštovního doručovatele,
elektronické pošty nebo osobně, bude kupujícímu zaslána písemná
nabídka obsahující zejména specifikaci kupní ceny, její splatnosti,
příslušného materiálu, termínů a místa dodání a technických
norem.
2.2. V případě, že kupující s nabídkou IMT foundry dle
předchozího bodu souhlasí, zašle kupující společnosti IMT
foundry písemnou závaznou objednávku, která je spole čnost IMT
foundry oprávněna písemně potvrdit.
2.3. Písemné potvrzení závazné objednávky ze strany IMT
foundry je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy.

3. Místo a termín dodání zboží
dodání se rozumí místo, kde se kupující zavazuje
zboží převzít. V případě, kdy kupující společnosti IMT foundry
nesdělí místo dodání, považuje se za toto místo sídlo kupujícího.
3.2. Termín dodání zboží, není-li mezi kupujícím a IMT foundry
dohodnuto jinak, je 21 dní od písemného potvrzení objednávky dle
bodu 2.2 těchto VOP, tj od uzavření kupní smlouvy
3.3. Nedohodnou-li se kupující s IMT foundry jinak, je zboží
kupujícímu dodáno prostřednictvím externího dopravce
zajišťovaného společností IMT foundry. V takovém případě
nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem doručení
zboží do místa dodání určeného kupujícím nebo určeného dle bodu
3.1 těchto VOP.
3.4. V případě, že kupující zboží v určeném místě dodání dle čl. 3
těchto VOP nepřevezme, je společnost IMT foundry na náklady
kupujícího oprávněna takové zboží uskladnit a/nebo od kupní
smlouvy odstoupit a případně jej dále prodat třetí osobě, přičemž
po kupujícím je oprávněna požadovat náhradu škody, která mu
v souvislosti s nepřevzetím zboží vznikla.
3.1. Místem

4.

Kupní cena, platební podmínky
je povinen společnost IMT foundry zaplatit za
objednané zboží kupní cenu stvrzenou společností IMT foundry
v písemném potvrzení objednávky kupujícího dle bodu 2.2 t ěchto
VOP.
4.2. Kupní cena je splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu
(faktuře) vystavené společností IMT foundry.

4.1. Kupující

4.3. Pokud kupující ve lhůtě dle bodu 4.2 těchto VOP kupní cenu
řádně a včas neuhradí, je společnost IMT foundry oprávněna
požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
částky za každý den prodlení.
4.4. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího okamžikem
úhrady celé části kupní ceny.

5.

Záruka za zboží, reklamace
5.1. IMT foundry poskytuje kupujícímu na dodané zbo ží záruku,
přičemž zboží dodané dle kupní smlouvy bude po záru ční dobu
způsobilé pro použití k obvyklému účelu se zachováním svých
obvyklých vlastností, není-li kupní smlouvou stanoveno a
specifikováno jinak.
5.2. Délka záruční doby může být stanovena kupní smlouvou,
není-li uvedena, pak délka záruční doby činí 6 měsíců od řádného
doručení zboží.
5.3. Kupující je povinen společnost IMT foundry neprodleně
poté, co si dodané zboží převzal písemně informovat o zjevných
vadách, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
5.4. Jiné vady vyjma zjevných vad dle bodu 5.3 těchto VOP je
kupující oprávněn u společnosti IMT foundry oznámit neprodleně
poté, co vadu na zboží zjistil, nejpozději však do konce záruční
doby stanovené dle bodu 5.2 těchto VOP.
5.5. Oznámení vad zjištěných kupujícím na předaném zboží musí
být učiněny písemně.
5.6. Neoznámení zjištěných vad kupujícím ve lhůtách uvedených
v tomto článku, má za následek zánik práv kupujícího z vad zboží.
5.7. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na
odstranění zjištěné vady, dodání nového zboží, případně na
poskytnutí přiměřené slevy zboží.
5.8. V případech, kdy je reklamace uplatněná jakýmkoli
subjektem odlišným od spotřebitele vyřízena jako zjevně
neoprávněná, má IMT foundry vůči kupujícímu nárok na náhradu
nákladů spojených s reklamací.
5.9. Kupující se zavazuje poskytnout společnosti IMT foundry
potřebnou součinnost nutnou k řádnému vyřízení a prošetření
reklamace.

6.

Ostatní ujednání
6.1. Veškerá oznámení a dokumenty, která mají být nebo mohou
být mezi smluvními stranami doručovány dle těchto VOP, musí
být učiněny písemnou formou a druhé straně doručena
prostřednictvím poštovního doručovatele, elektronicky (e-mailem,
datovou schránkou) nebo osobně.
6.2. Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé se
smluvního vztahu mezi IMT foundry a kupujícím dle těchto VOP
je právní řád České republiky.
6.3. Všechny spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s nimi
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu.
6.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP
vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně se kupující má
možnost seznámit na webových stránkách IMT foundry.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne .........................

