VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ITW Construction Products CZ s.r.o.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností ITW Construction
Products CZ s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") při nákupu a prodeji
stavební upevňovací techniky značek SPIT, PASLODE, HAUBOLD, DUO-FAST, JOSEF KIHLBERG, TOOLMATIC a
tesařského kování po 1. 1. 2017, pokud není písemnou dohodou obou stran výslovně stanoveno jinak.
Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo výše zmíněnou písemnou dohodou se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.
Prodávající ITW Construction Products CZ s.r.o. se sídlem Sídliště 696, 394 68 Žirovnice, IČO 47237821 je
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
2055. Prodávající je plátcem DPH s DIČ CZ47237821. Provozovna prodávajícího je na adrese Modletice 140, 251
01, Říčany.
Kupujícím může být kterákoliv fyzická i právnická osoba, vlastnící oprávnění k podnikání v oblasti obchodu nebo
stavebnictví.
Zbožím se rozumí položky a věci, popř. služby uvedené kupujícím v objednávce.
1. Objednací podmínky
Prodej zboží je možný i bez písemně uzavřené kupní smlouvy na základě objednávky předané prodávajícímu
telefonicky či osobně nebo zaslané faxem, elektronickou nebo běžnou poštou.
Objednávka by měla obsahovat následující údaje:
· úplné jméno kupujícího, včetně telefonického kontaktu
· dodací adresu
· kód a název zboží
· v případě objednávek faxem nebo poštou podpis osoby oprávněné objednávat zboží
· všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
Zasláním objednávky prodávajícímu (objednáním) se kupující zavazuje odebrat objednané zboží. Zasláním
objednávky prodávajícímu (objednáním) také kupující dává souhlas s cenou uvedenou v ceníku prodávajícího,
přičemž na cenu uvedenou v ceníku pro konečného spotřebitele se aplikuje množstevní rabat dle dohody.
Prodávající stanovuje minimální výši objednávky v hodnotě 3 000 Kč a více (SK 200 EUR) bez DPH.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního
rejstříku a je-li registrován také osvědčení o registraci k DPH, a to před uzavřením prvního obchodního vztahu s
prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.
2. Předmět dodávek
Sortiment zboží dodávaného prodávajícím je uváděn v jednotlivých katalozích a cenících, dále na
www.paslode.cz, www.spit.cz, www.itw.cz a www.itw-industry.cz .
Nabízené zboží vyhovuje příslušným technickým předpisům, českým technickým normám a vyžadovaným právně
– obchodním náležitostem. Všechny výrobky jsou certifikovány.
Zboží je dodáváno balené (papírové krabice, kartony, plastové kufry, apod.). Způsob balení je uveden v ceníku.
Počet kusů, příp. balení a kód zboží jsou vždy uvedeny v dodacím listu prodávajícího zasílaném spolu s dodávkou.
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3. Dodací podmínky
Zboží s dodací adresou v České republice je ve většině případů dodáno do 48 hodin od objednání.
Zboží je dodáno dle dodací podmínky "CPT město u adresy příjemce" dle INCOTERMS 2010. Zkratka CPT značí
"carriage paid to" a symbolizuje závazek prodávajícího zaplatit přepravu na adresu dodání, pokud se nejedná o
dodávku nízké hodnoty. Za dodávku nízké hodnoty se považuje dodávka na adresu
· v České republice v hodnotě do 10.000 Kč včetně (bez DPH),
· na Slovensku v hodnotě do 500 EUR včetně.
Kupující přebírá vlastnické právo ke zboží, oprávnění manipulovat se zbožím a s manipulací spojená rizika v
okamžiku, kdy prodávající předá zboží přepravci nebo přímo kupujícímu.
Předání zboží v bezvadném stavu balení a v odpovídajícím množství je stvrzeno kupujícím na přepravním listu
nebo na dodacím listu prodávajícího bezprostředně při převzetí zboží.
Pokud kupující od přepravce odmítne převzít objednané zboží z jiného důvodu než je poškození balení nebo
reklamace předmětu, množství či kvality dodávky, prodávající má právo na náhradu vzniklé škody.
Přepravce je obvykle zprostředkován prodávajícím, ale může být určen kupujícím v případě, kdy dopravu zboží
hradí sám kupující.
Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, musí kupující zajistit místo vykládky
tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání. V opačném případě je přepravce
zprostředkovaný prodávajícím nebo sám prodávající oprávněn účtovat kupujícímu prostoje.
4. Cena zboží, služeb a dopravy
Ceny zboží jsou určeny v cenících prodávajícího na dané období. Z těchto ceníků bude kupujícímu přiznán
množstevní rabat dle dohody. Při změně ceníku se na dodávané zboží aplikuje cena existující v okamžiku přijetí
objednávky od zákazníka.
Prodávající je oprávněn měnit ceny zboží uvedené v ceníku (např. při nárůstu výrobních nákladů nebo při časově
a předmětně omezených slevách) i v průběhu období, při změně ceny však vždy kupujícího informuje.
Cena dopravy zprostředkované prodávajícím je určena ceníkem přepravce. Prodávající se zavazuje uhradit
přepravní náklady na dopravu zboží na adresu dodání při splnění podmínek popsaných v odstavci 3 (Dodací
podmínky).
5. Platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu.
Kupující platí kupní cenu buď hotově při odběru zboží, nebo ve stanovené lhůtě splatnosti na základě faktury
prodávajícího. Dnem zaplacení faktury se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet
prodávajícího. Prodávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu, maximálně však v zákonné lhůtě 15 dní od
uskutečnění zdanitelného plnění.
Pokud nedodržuje kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, je prodávající oprávněn:
· soudní cestou vymáhat řádné splacení své pohledávky
· žádat od kupujícího úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení a kupující
je povinen smluvní pokutu na žádost zaplatit
· zastavit dodávky zboží
· požadovat při dalším odběru zboží platbu v hotovosti nebo platbu předem
· snížit nebo zrušit sjednané slevy z cen zboží.
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6. Záruční podmínky, reklamace a nebezpečí škody na zboží
Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického
předpisu nebo technických norem, či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický
předpis. Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. na všechny nabízené výrobky,
které jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/1997 Sb.
Prodávající ručí za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané
zboží zachovává při správném skladování a používání nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena v
příslušných dokladech (technické listy, návody, apod.).
Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na daném zboží nebo službách vyskytnout skryté vady. Kupující má
právo jakékoliv zjištěné vady zboží či služby reklamovat ve lhůtě od okamžiku prodeje zákonem stanovené.
Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen
reklamované zboží uchovat v nezměněném stavu a na vyzvání prokázat vadu reklamovaného zboží. Kupující dále
musí na vyžádání umožnit řádné prošetření vady.
Vadou zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací a užívání zboží k jinému účelu než je určeno. Zboží se
zjevnou vadou nesmí být dále použito. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za důsledky použití tohoto zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (množství balíků či
palet, poškození balení) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo viditelně
poškozené zásilky bez řádného zdokumentování potvrzeného přepravcem.
Jakékoliv viditelné škody na zboží musí být vyznačeny na dodacím nebo přepravním listu bezprostředně při
přejímce zboží a v případě přejímky od přepravce stvrzeny přepravcem. Na dodatečné reklamace viditelných
škod zásilky není nárok.
Na případné reklamace týkající se množství zboží v balíku či na paletě nebo předmětu dodávky bude brán zřetel
pouze v případě, že zboží bude reklamováno u prodejce bez zbytečného odkladu do 24 hodin po převzetí od
přepravce.

7. Závěrečná ustanovení
Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami popřípadě kupní
smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy založené objednáním zboží po 1. 1. 2017.
V Modleticích dne 31. 12. 2016
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