VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r. o.,
IČ: 48112178, se sídlem: K Pérovně 1384/13, 102 00 Praha 10
společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 16321
platné od 1. 4. 2017
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Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) určují podle §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen NOZ“), část obsahu kupních smluv, kterými EUROPAPIER
- BOHEMIA, spol. s r. o., IČ 48112178, jako Prodávající, prodává kupujícím
papírenské a jiné zboží.
Těmto Podmínkám podléhají veškeré dodávky zboží prodávaného Prodávajícím
kupujícímu na základě přijatých objednávek i jinak uzavřených kupních smluv.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí těchto smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
Návrh na uzavření smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy učiněný kupujícím (dále jen „Objednávka“) je považován za závazný, je li učiněn telefonicky, faxem, mailem nebo písemně
a Prodávající jej akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byl učiněn.
Kupující je oprávněn smlouvu uzavřenou na základě akceptované Objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % kupní ceny zboží uvedeného
v Objednávce.
Zboží
Prodávající nabízí a prodává zboží ve formátech uvedených ve svém ceníku
nebo podle vzájemné dohody. Zboží je dodáváno v obvyklé kvalitě podle platných norem a výrobních tolerancí dodavatelů (výrobců) Prodávajícího.
Při výpočtu celkové hmotnosti zboží dodávaného v arších se vychází z ideální
váhy, u zboží dodávaného v kg z netto váhy.
Kupující bere na vědomí, že v případě zakázkové výroby může dojít k výrobní
odchylce až 20 %. Výše výrobních odchylek se řídí podmínkami jednotlivých
výrobců a bude předložena na vyžádání Kupujícího. Kupující se zavazuje odebrat zboží v množství odpovídajícím dané odchylce.
Cena
Nejsou-li ceny sjednány jinak, prodává Prodávající za ceny uvedené ve svém
ceníku ke dni uzavření kupní smlouvy.
Cena se rozumí za dodací podmínky DAP – dle INCOTERMS 2010, pokud
není písemně dohodnuto jinak. K zakázce v hodnotě nižší než 5.000,- Kč (bez
DPH) účtuje Prodávající manipulační poplatek ve výši stanovené aktuálním
ceníkem Prodávajícího publikovaným na webových stránkách Prodávajícího.
Prodávající není povinen akceptovat objednávky v ceně nižší než 1000,- Kč
(bez DPH).
Prodávající účtuje ke každé položce zboží logistický poplatek ve výši stanovené aktuálním ceníkem Prodávajícího publikovaným na webových stránkách
Prodávajícího.
Požadavek kupujícího na dodání množství zboží, které vyžaduje rozbalení palety, může být Prodávajícím zpoplatněn. Výše poplatku je uvedena v ceníku
Prodávajícího publikovaném na webových stránkách Prodávajícího.
Pokud je zboží kupujícímu dodáno na EUR paletě (též europaleta), je kupující
povinen Prodávajícímu vrátit proti dodanému zboží EUR palety ve stejném
množství a stejné či vyšší jakosti, jako od Prodávajícího převzal. V opačném
případě je Prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu právo na úhradu ceny
palet nevrácených Prodávajícímu či vrácených v nižší kvalitě, a to ve výši uvedené v ceníku Prodávajícího publikovaném na webových stránkách Prodávajícího.
Cena je uvedena bez DPH. DPH je k ceně připočtena v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy.
Platba
Pro placení kupní ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta
při každé dodávce. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo hotově při předání zboží. Cena je
splatná do data uvedeného na daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím.
Cena je zaplacena okamžikem připsání částky na účet Prodávajícího se správným variabilním symbolem. Není-li variabilní symbol uveden nebo je uveden
chybně, příslušná dodávka nemusí být považována za řádně uhrazenou.
Je-li kupující s platbou za dodávku částečně nebo úplně v prodlení nebo má-li
Prodávající důvodné obavy týkající se platební neschopnosti kupujícího, není
Prodávající povinen uskutečnit další dodávky. V případě prodlení kupujícího
s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dnů po splatnosti je Prodávající
oprávněn odstoupit od smlouvy nebo Objednávku odmítnout.
Pro případ, že nebude kupní cena řádně a včas zaplacena, může Prodávající
po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % dlužné částky za každý
den prodlení platby. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího práva
na náhradu vzniklé újmy.
Dodávka, přejímka a vrácení zboží
Prodávající je povinen zboží dodat řádně a včas. Dodávka je uskutečněna včas,
dojde-li k plnění v průběhu dohodnuté dodací lhůty. V případě, že dodávka nebude realizována v průběhu dodací lhůty, zavazuje se kupující Prodávajícímu dát
dodatečnou lhůtu k plnění v délce alespoň 14 dnů. Pokud Prodávající dodá zboží
v průběhu této dodatečně poskytnuté lhůty, dodávka bude považována za včasnou. Kupující je povinen poskytnout při dodání zboží Prodávajícímu patřičnou
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součinnost. Obvyklým časem dodání, pokud není dohodnuto jinak, je pracovní
den od 7:00 do 14:00. Dodávka je splněna dodáním na ujednané místo určení.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu v souladu s ujednanými
platebními podmínkami. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží odpovídá kupující za vzniklou újmu a Prodávající je oprávněn zboží na nebezpečí a náklady kupujícího uskladnit, a to buď ve svém skladu nebo u třetí osoby.
V případě, že kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 2
měsíce od dohodnutého termínu převzetí zboží, účtuje Prodávající kupujícímu
měsíční poplatek za skladování počínaje 1. dnem třetího měsíce prodlení kupujícího ve výši 2 % z ceny zboží bez DPH. Počínaje 1. dnem čtvrtého měsíce
prodlení se měsíční poplatek za skladování zvyšuje každý měsíc vždy o dalších 1,5 % z ceny zboží bez DPH.
Je-li požadováno opětovné doručení zásilky z důvodu na straně kupujícího, je
Prodávající oprávněn naúčtovat přepravní náklady vzniklé tímto opakovaným
doručením.
Prodávající a Kupující se mohou ve lhůtě 30 dnů od dodání zboží dohodnout,
že Kupující zboží nebo jeho část vrátí zpět Prodávajícímu a kupní smlouva
bude v rozsahu vráceného zboží zrušena. Prodávající bude v takovém případě oprávněn účtovat poplatek za vrácení zboží ve výši 10% hodnoty vraceného zboží, minimálně však 450 Kč. Vracené zboží musí být nepoškozené. Prodávající není povinen se s Kupujícím na vrácení dohodnout a vratku přijmout.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na kupujícího fyzickým
dodáním na ujednané místo určení.
Zabezpečuje-li dopravu dle písemné dohody kupující, přechází nebezpečí
škody na zboží na kupujícího v okamžiku, kdy je mu umožněno nakládat zbožím nebo předáním prvnímu dopravci.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením 100 % kupní
ceny Prodávajícímu.
V případě, že kupující je v prodlení se zaplacením ceny nebo její části po dobu
delší než 30 dní po splatnosti, je Prodávající oprávněn (nikoli však povinen)
zboží od kupujícího odvézt a prodat je jakékoli třetí osobě. Kupující je povinen
Prodávajícímu v takovém případě umožnit vstoupit do prostor, kde je zboží
uskladněno, zboží mu vydat a umožnit mu zboží převzít a odvézt a kupující je
povinen Prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost k nakládání s takovým zbožím ve vlastnictví Prodávajícího. V případě porušení povinnosti kupujícího vydat Prodávajícímu zboží nebo poskytnout mu součinnost k nakládání
se zbožím je Prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen Prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše 100 % ceny příslušné dodávky zboží s DPH.
Reklamace a odpovědnost za škodu
Kupující je povinen zboží převzít, prohlédnout včetně obalu a zjistit jeho stav
a množství. Zjevné vady je kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně
ihned. Tyto vady musí být potvrzeny na místě vyskladnění řidičem a přepravcem
na dodacím listě, u přímých dodávek ze zahraničí v přepravním dokumentu CMR,
v případě převzetí ze skladu pověřeným pracovníkem Prodávajícího. Skryté vady
zboží je kupující povinen písemně uplatnit u Prodávajícího ihned po zjištění, nejdéle do 6 měsíců po dodání. Reklamace těchto vad musí být doložena protokolem a dokladovým materiálem (výrobní etiketou z palety /1 paleta = 1 etiketa/, potištěnými a nepotištěnými vzorky reklamovaného materiálu /20 po sobě jdoucích
archů/ a dalšími náležitostmi, které umožní posoudit reklamovanou vadu, např.
fotodokumentace, ofsetové gumy, obtahy atd.) Prodávající neodpovídá za technické poradenství nebo za vady vzniklé v souvislosti se zpracováním zboží.
Prodávající bude řešit reklamaci bez zbytečného odkladu a informuje kupujícího
o předpokládané lhůtě vyřízení reklamace. Kupující bere na vědomí, že lhůta pro
vyřízení se může prodloužit o dobu reklamačního řízení u výrobce zboží.
Prodávající odpovídá za skutečnou škodu způsobenou v rámci jednotlivých
dodávek kupujícímu, prokázanou a řádně uplatněnou kupujícím, do výše ceny
příslušné dodávky.
Rozhodné právo a řešení sporů
Právní vztahy mezi účastníky se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Reference a obchodní sdělení
10.1 Kupující tímto uděluje Prodávajícímu svolení k uvádění kupujícího jakožto
referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se vzájemných
obchodů ve vhodném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních
předpisů a pro marketingové účely Prodávajícího, včetně uvádění kupujícího
jako referenčního zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zák. č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je
oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.
10.2 Kupující tímto uděluje souhlas Prodávajícímu s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky
a k zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení Prodávajícího. Kupující bude oprávněn vždy v každém jednotlivém případě zaslání
obchodního sdělení Prodávajícího takový souhlas odvolat.
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