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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti SFS Group CZ s.r.o.
V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží.
Se souhlasem obou smluvních stran jsou níže uvedené obchodní podmínky součástí smluv
uzavřených se společností SFS Group CZ s.r.o..
1) Uzavření a vznik smlouvy
1.1 Činnost směřující k realizaci obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních
smluv. Náležitostmi kupních smluv jsou písemná objednávka kupujícího a písemné potvrzení
objednávky prodávajícím.
1.2 Písemná objednávka kupujícího se považuje za platnou, je-li učiněna formou poštovní zásilky,
faxem, emailem. Telefonické objednávky nebudou akceptovány. Pokud objednatel objedná zboží
prostřednictvím telefonu, je nutná jeho následná validace prostřednictvím písemné formy uvedené
výše.
1.3 Součástí objednávky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí údaje o množství a
druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a cenovém odkazu.
1.4 Potvrzením objednávky se rozumí potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka se
považuje za potvrzenou, na základě obsahu potvrzení objednávky prodávajícím.
1.5 Pro okamžik vzniku smlouvy je rozhodující potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
1.6 Pro platnost dodatků k objednávkám, pro jejich změny, úpravy nebo další vedlejší ujednání k
nim platí, že musí být písemně potvrzeny prodávajícím.
1.7 Objednávky, které jsou potvrzeny prodávajícím, jsou neodvolatelné.
1.8 Veškeré dodávky zboží se budou realizovat na základě těchto všeobecných obchodních
podmínek a za podmínek v nich obsažených. Při uzavírání jednotlivých kupních smluv se vychází
ze skutečnosti, že kupující je s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámen a souhlasí
s nimi.
2) Cena zboží
2.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, cena zboží je stanovena na základě standardizovaného
ceníku zboží prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy na základě ustanovení 1.5
těchto všeobecných obchodních podmínek.
2.2 Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce
kupujícího.
2.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, cena zboží nezahrnuje balné, dopravné, poštovné a
pojištění.
2.4 K takto stanoveným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, na základě
aktuálního znění zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb..
2.5 Není-li ujednáno jinak, měnou plateb se rozumí CZK.
2.6 Jestliže dojde v období mezi potvrzením objednávky a jejím dokončení prodávajícím ke
zvýšení mezd, zvýšení nákladů za materiál, popřípadě ke zvýšení tržní pořizovací ceny,
prodávající si vyhrazuje právo přiměřeného zvýšení kupní ceny v závislosti a v přiměřeném
poměru k těmto zvýšením. O této situaci bude kupující dopředu vyrozuměn.
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3) Platba za zboží
3.1 Není-li mezi stranami ujednáno jinak, je kupující povinen provést platbu bankovním převodem
na účet prodávajícího. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejich vystavení. Obchodní
zástupci prodávajícího nejsou oprávněni přejímat platby za zboží v hotovosti. U nových
obchodních partnerů si prodávající vyhrazuje právo odesílat zboží na dobírku nebo vyžadovat
platbu předem.
3.2 Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z
prodlení ve výši úroků z prodlení, které stanoví vláda nařízením.
3.3 Pro případ porušení smlouvy ze strany kupujícího zrušením již potvrzené objednávky se
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny takto objednaného zboží. Prodávající má právo na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje
3.3 Trvá-li prodlení s úhradou faktury déle než 30 dní, je prodávající oprávněn odstoupit od
smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tímto odstoupením není dotčeno právo
prodávajícího na jiné nároky prodávajícího vzniklé prodlením s platbou. Tímto není zároveň
dotčeno ani právo na náhradu škody prodávajícího.
3.4 V případě platební neschopnosti nebo úpadku kupujícího, jsou pohledávky z kupních cen
splatné okamžitě, a to u všech kupních smluv mezi kupujícím a prodávajícím.
3.4 V případě prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn postoupit celou svou
pohledávku vůči kupujícímu na třetí osobu.
3.4 Kupující nemá právo na jednostranné započtení neuznaných pohledávek za prodávajícím.
Vzájemné započtení pohledávek mezi kupujícím a prodávajícím musí být písemně potvrzeno.
4) Dodací podmínky
4.1 Místo dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího a následným schválením
prodávajícího. Údaje týkající se dodacích lhůt jsou přibližné a nezávazné.
4.2 Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není stanoveno jinak, prodávající.
4.3 Náklady na balné a dopravu hradí kupující a nejsou součástí kupní ceny.
4.4 Dílčí dodávky jsou přípustné
4.5 U zakázkové výroby je přípustná odchylka +/- 10% od požadovaného množství. Fakturace se
provádí vždy za dodané množství zboží.
4.6 Dodací lhůta potvrzená v objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka
zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí a z důvodů nezaviněných provozních poruch na
straně prodávajícího. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z
důvodů prodlení s dodáním zboží.
4.7 Expedice zboží se provádí vždy na náklady a riziko kupujícího, a to i v případě dodávek bez
dopravného.
4.8 Prodávající neručí za poškození a ztrátu během přepravy.
4.9 Povinnost pojistit zboží během přepravy přechází na kupujícího.
4.10 Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují
sjednanou dodací lhůtu.
4.10 Náklady na dopravné a balné fakturuje prodávající na základě svých dodacích podmínek.
4.11 Vnější obal se účtuje v pořizovacích nákladech s výjimkou EURO-palet. Pokud není ujednáno
jinak, platba za EURO-palety není zálohovou platbou a EURO-palety se nevrací zpět.
4.12 Náklady na odbavení expresních zásilek nese kupující.
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5) Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví
5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.
5.2 Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně
souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).
5.3 Kupující nemá právo neúplně zaplacené zboží dále prodat, nebo zastavit.
6) Záruka a ručení
6.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Podmínky této záruky jsou upraveny
v záručních podmínkách společnosti SFS Group CZ s.r.o. Rozsah záruky a další práva a
povinnosti z ní plynoucí jsou pak upraveny pro každý konkrétní výrobek v záručním listě pro
výrobky společnosti SFS Group CZ s.r.o..
6.2 Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže
tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil
je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
6.3 Kupující není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky
na náhradu škody.
7) Závěrečná ustanovení
7.1 Tyto obchodní podmínky upravují veškeré kupní smlouvy o dodávkách zboží uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak. Smluvní vztahy z kupních smluv
mezi stranami se řídí českým právem.
7.2 Strany kupní smlouvy se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, právech a
povinnostech plynoucích pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a
jednotlivých kupních smluv mezi nimi uzavřenými. Prokazatelné porušení tohoto závazku zakládá
dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.
7.3 Kupující je povinen spolu s první objednávkou zaslat či jinak prodávajícímu předat svůj výpis z
obchodního rejstříku, popř. opis svého živnostenského oprávnění a potvrzení o registraci k dani z
přidané hodnoty.
8) Rozhodčí doložka
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 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.
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V Brně dne 1. listopadu 2017
__________________________________
Jednatelka společnosti - Jindřiška Vymazalová
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