
 
Všeobecné obchodní podmínky  
Dále jen „VOP“ pro prodej výrobků společnosti ROSSO STEEL,a.s, IČO 25221108, dále jen jako „prodávající“ 
 
I.   Úvodní  ustanovení 
1.  Tyto VOP s účinností od 01. ledna 2014 nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky prodávajícího 
 
II.   Dodací, platební ostatní podmínky 
1.   Dodání výrobků se realizuje v paritě dle platných Mezinárodních obchodních pravidel Incoterms  
2.   V přídě dodávky výrobků v paritě EXW mimo území ČR je povinen kupující doložit převzetí výrobků v zemi EU předání výrobků, nebo potvrzením celnice  
      deklarující opuštění výrobků EU. Pokud dopravce je odlišný od kupujícího, má za povinnost předložit plnou moc k převzetí výrobků za účelem přepravy. 
3.   Základní splatnost daňových dokladů je 14 dnů ode dne vzniku daňového plnění 
4.   Prodlení úhrady za dodané výrobky ze strany kupujícího se označuje za podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající má právo zastavit nebo omezit další   
      dodávky kupujícímu do doby úhrady všech závazků po splatnosti kupujícího vůči prodávajícímu. Pokud v této souvislosti kupujícímu nebo třetí straně vzniknou  
      škody, tak tyto jdou plně k tíži kupujícího. 
5.   Započítání vzájemných pohledávek je možné jen na základě vzájemné písemné dohody stran.  
6.   Výrobky jsou dodávány ve váze NETTO dle vážních lístků prodávajícího. 
7.   Kupující nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího postoupit, převést nebo obchodovat jakýmkoliv způsobem s právy, nároky nebo povinnostmi vyplývajícími  
      ze smlouvy 
8.   Kupující souhlasí, že v případě prodeje nebo převodu podstatné části jeho aktiv, které mají za následek změnu vlastnických vztahů ve společnosti kupujícího, je  
      prodávající oprávněn požadovat aktuální finanční výsledky kupujícího a případně odstoupit od smlouvy, přičemž nenese žádnou odpovědnost vůči kupujícímu. 
9.   Potvrzení o původu zboží prodávající poskytuje pouze na písemnou žádost kupujícího  
10. Přípustná množstevní odchylka jednotlivé dodávky výrobků je max.  v toleranci + -10 % 
11. Kupující má právo požadovat smluvní pokutu výhradně v případě pokud tak je písemně sjednáno příslušnou kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím  
      a kupujícím.   
 
III.  Přechod nebezpečí škod, výhrada vlastnického práva 
1.   Nebezpečí škody na výrobcích přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí výrobků 
2.   Dodané výrobky jsou majetkem prodávajícího až do okamžiku jejich zaplacení v plné výši kupujícím. 
 
IV.  Obaly   
1.   Obaly, zejména palety, pokud není ujednáno písemně odlišně, nejsou součástí ceny zboží. Prodávající má právo tyto účtovat. 
2.   Prodávající plní požadavky zákona č.477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je zapsán do Seznamu osob MŽP jako nositel povinnosti  
      zpětného odběru a využití odpadu z obalů pod registračním číslem 0302/500/313/09. 
3.   Prodávající na obaly vydal Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh v souladu se zákonem č.477/2001Sb.  
 
V.  Vady výrobků,  záruka za jakost 
1.    Prodávající poskytuje záruku na mechanické a ostatní vlastnosti oceli v rozsahu a délce dle příslušné EN, nejdéle však 6 měsíců od převzetí výrobků kupujícím.  
       Reklamaci je kupující povinen ihned po zjištění písemně oznámit prodávajícímu a prokazatelným způsobem doložit její existenci a oprávněnost požadavku.    
2.   Kupující je povinen si dodané výrobky při převzetí prohlédnout. Vady zjistitelné při převzetí je kupující povinen písemně reklamovat nejpozději do tří dnů od  
       převzetí výrobků. Pokud k vadě výrobku došlo v důsledku nevhodné manipulace, přepravy, skladování či nakládání ze strany kupujícího nebo třetí strany, má  
      prodávající právo reklamaci zamítnout. 
3.   Pokud byly výrobky dodány na náklady a riziko prodávajícího a během přepravy byly poškozeny, je kupující povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti zápis  
       s uvedením všech údajů potřebných pro likvidaci škodné události, případně pořídit fotodokumentaci a spolu s doklady zaslat prodávajícímu. 
4.   Reklamované výrobky musí být skladovány odděleně až do vyřízení reklamace. Disponování s reklamovanými výrobky je bez předchozího souhlasu prodávajícího  
       nepřípustné.  
5.   Požadavek kupujícího na náhradu škody lze uplatnit jen do výše nepřesahující kupní cenu dodaných výrobků. 
 
VI.  Vyšší moc 
1. Pokud je plnění ze smlouvy objektivně nereálné z důvodu vyšší moci, mají smluvní strany právo přiměřeně upravit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy.  
        V takovém případě se vyloučení odpovědnosti týká jen náhrady škody, nikoli ostatních možných nároků z porušení smlouvy.  
 
VII.  Závěrečná ustanovení 
1.    Smlouvy, veškeré právní vztahy a nároky z nich vyplývající podléhají právnímu řádu ČR s rozhodovací pravomocí místně příslušného soudu s vyloučením  
        Vídeňské úmluvy ( CISG ) 
 
V Mirošově dne 02. ledna 2014 
ROSSO STEEL,a.s. 
                
 
 
 


