
Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace výroby a dodávek zboží společnosti BB 
vytlačování plastů spol. s r.o.na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, 
na straně druhé (dále jen "kupující"). 

Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující se Všeobecnými obchodními podmínkami 
svůj souhlas. 

Předmět plnění 
Předmětem plnění je výroba a dodávka plastových profilů závazně sjednaná mezi prodávajícím a 
kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy. 

Uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží 
Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. 
Objednávka musí být doručena prodávajícímu písemně - faxem, dopisem či elektronicky - e-mailem. Při 
elektronickém odeslání objednávky nahrazuje podpis jméno osoby zasílající objednávku. Potvrzení 
objednávky provede pověřený pracovník prodávajícího nejdéle do 3 pracovních dnů od obdržení 
objednávky a způsobem dohodnutým s kupujícím. 
Pokud není nabídkou či rámcovou smlouvou sjednána cena jiná, představuje interní ceník prodávajícího 
jež je na požádání kupujícímu k dispozici, platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v 
příslušný den. Cena zboží, pokud není nabídkou či rámcovou smlouvou uvedeno jinak, se rozumí "ze 
skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. 

Dodací lhůta a dodací podmínky 
Standardní dodací lhůta je 14 dní, není-li v nabídce či kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě ohrožení 
potvrzeného termínu dodání bude zákazník o této skutečnosti a návrhu nového termínu neprodleně 
informován. 

Skladem prodávajícího se rozumí adresy střediska 01-Příchovice a 02-Staňkov. Doprava do ostatních 
zemí bude řešena individuálně po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. V případě souhlasu 
kupujícího, je prodávající oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je poté povinen 
částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Minimální odběrové množství je stanoveno na 1 standardní 
balení objednávaného výrobku uvedené v interním ceníku prodávajícího, který je na vyžádání kupujícímu 
k dispozici. 

Jsou-li součástí dodávky vratné obaly (např.europalety) je se zákazníkem dohodnut postup povinného 
vrácení těchto obalů ve stejné kvalitě a množství, pokud není nabídkou či smlouvou stanoveno jinak. 

Platební podmínky 
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH. 
Není-li nabídkou či rámcovou smlouvou stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 14 dnů ode dne 
jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na 
účet prodávajícího. V případě souhlasu kupujícího s částečným plněním kupní smlouvy je prodávající 
oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době 
splatnosti uhradit. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem 
zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. Zadržení platby nebo krácení platby z 



důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak. 

Úrok z prodlení 
Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení platby nebo plnění. 

Jiná ustanovení 
Během dopravy veřejným dopravcem zajištěným prodávajícím za riziko ztráty, zničení nebo poškození 
věci zodpovídá prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo 
poškození věci z prodávajícího na kupujícího. 

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. předpisů 
obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy. 

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu nejpozději do 5 dnů po doručení zboží 
a skryté vady pak nejpozději do tří měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost 
faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Pro zahájení reklamačního řízení je nutno předložit 
kontrolní lístek, který je součástí obalu zboží. 

Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým 
způsobem nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. 

Manipulace a skladování výrobků z plastů je dáno Podmínkami pro skladování výrobků z plastů, které 
jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Pokud vada na zboží vznikne nedodržením těchto 
podmínek, nebudou případné reklamace uznány. 

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy dodacím 
listem a kontrolním lístkem, který je součástí obalu zboží. 

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení 
kupní smlouvy. 

Odběratel garantuje, že objednáním výrobního nástroje, výrobou na zhotoveném nástroji a odběrem 
profilů od výrobce není porušováno jakékoliv právo třetích stran, vyplývající z držení patentů, 
průmyslových vzorů, ochranných známek apod. V případě porušení práv třetích stran, vyplývajících z 
nedodržení výše uvedeného, je za způsobenou škodu zodpovědný odběratel, který je povinen případnou 
škodu vzniklou třetím stranám i výrobci uhradit v plné výši. 

 

Závěrečná ustanovení 
Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 
Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem. 

Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající z 
této smlouvy případně z Rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.06.2008. Součástí Všeobecných obchodních 
podmínek jsou Podmínky pro skladování výrobků z plastů (obojí volně dostupné na www.bbplasty.cz) 


