Všeobecné obchodní podmínky společnosti LINK CZ, s.r.o.
Příloha č.1 Kupní smlouvy

1.Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek jsou dodávky zboží ze sortimentu
prodávajícího kupujícímu, na základě jeho závazných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží
kupujícím. Veškeré dodávky zboží, včetně dodávek budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto
všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek (všeobecných
obchodních podmínek kupujícího), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány. Přechod a převod
práv a povinností z Kupní smlouvy je možný pouze se souhlasem prodávajícího.
2. Závazné objednávky
Objednávky na zboží budou zasílány kupujícím faxem, e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího.
Závazná objednávka musí obsahovat datum objednání, specifikaci zboží, množství, místo dodání,
způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že kupující
požaduje od prodávajícího zajištění dopravy zboží, musí být na objednávce uvedeno jméno osoby
oprávněné k převzetí zboží a pokud možno i telefonní spojení na tuto osobu. Zboží uvedené na závazné
objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto
zboží bez zjevných vad převzít a zaplatit v termínu splatnosti.
3. Kupní cena
Kupní cena je stanovena prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím. Ke kupní ceně se připočítává
zákonná sazba DPH. Případná změna kupních cen bude prodávajícím neprodleně písemně oznámena
kupujícímu
4. Platební podmínky
Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví
prodávající kupujícímu po expedici zboží. Daňový doklad je doručován elektronickou cestou, tímto se
rozumí pouze forma doručení, doklad neobsahuje zaručený elektronický podpis a kupující je povinen
zajistit řádné zaevidování dle zákonných předpisů. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na
účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu, s uvedením příslušného
variabilního symbolu. V případě, že je kupující v prodlení s placením dodaného zboží, zavazuje se uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení z dlužné částky v zákonem stanovené výši. V případě prodlení kupujícího s
placením faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného
vyrovnání všech závazků nebo požadovat platbu předem pro eventuální další dodávky zboží kupujícímu.

5. Úvěrový limit
Prodávající poskytuje kupujícímu úvěrový limit v dohodnuté výši, do které může odebírat zboží na fakturu
při dodržení splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek prodávajícího před i po
termínu splatnosti (včetně DPH) a rovněž hodnota zboží vč. DPH na konsignačním skladě, pokud
kupující uzavřel s prodávajícím smlouvu o uskladnění zboží na konsignačním skladě. Při dosažení
úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo proti platbě v
hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn
jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplnil, resp. neplní řádně své platební závazky vůči
prodávajícímu.
6. Dodací podmínky a dodací lhůta
Místem předání zboží kupujícímu je výdejní místo ve skladových prostorách společnosti
LINK CZ, s.r.o. Pokud dochází k předání zboží na jiném místě, prodávající s kupujícím se dohodnou
písemně na způsobu a ceně dopravy před expedicí zboží. Je-li sjednána dodací podmínka ,,fco místo
určení‘‘, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z
dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady. Zboží může být expedováno
na víceúčelových paletách a to buď na prostých paletách nebo na paletách EURO. Kupující zodpovídá za
další využití palet. Dodací lhůta na objednané zboží bude vyznačena na závazné objednávce potvrzené
prodávajícím. Lhůta může být po oboustranné písemné dohodě dodatečně prodloužena. Vlastnická práva
na zboží, které je předmětem této smlouvy, přecházejí na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní
ceny zboží.
7. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace
Prodávající odpovídá za to, že zboží, které je předmětem dodávky, nemá při převzetí kupujícím vady
(záruka za jakost při převzetí dle § 2111 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z
vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
Reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je součástí Všeobecných obchodních podmínek a upravuje
způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků
v reklamačním řízení.
viz. Reklamační řád společnosti LINK CZ, s.r.o.
8. Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2014.
Datum podpisu ____________________

____________________
prodávající

____________________
kupující

