Všeobecné obchodní podmínky Jipast akciová společnost
Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupních smluv uzavřených na základě
objednávky kupujícího vůči společnosti Jipast a.s. jako prodávajícího,
přičemž předmětem kupních smluv je dodávka zboží nabízeného v katalogu
Jipast a.s. nebo ve všeobecné nabídce společnosti Jipast a.s.
1.Vymezení pojmů
Pod pojmem prodávající se rozumí společnost Jipast a.s., Vážní 400, 503 41
Hradec Králové. Pod pojmem kupující se rozumí právnická nebo fyzická
osoba označená v záhlaví objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a
kupujícím vzniká na základě potvrzení objednávky prodávajícím. Pod pojmem
adresa se rozumí sídlo společnosti
Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, IČO:
25944711, DIČ: CZ25944711.
Pod pojmem místo dodávky se rozumí adresa, tj. sídlo kupujícího, pokud není
na objednávce výslovně uvedena jiná adresa dodávky.
2. Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních
smluv s následujícími náležitostmi:
a) objednávkou kupujícího, která obsahuje následující údaje:
adresu prodávajícího a kupujícího, resp. adresu provozovny, kontaktní osobu
oprávněnou vystavit objednávku ve jménu kupujícího, místo dodávky, jestliže
se neshoduje s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky,
způsob dopravy, bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, číslo zboží podle
katalogu, název zboží a jeho barvu, počet zboží, cenu za kus, cenu celkem.
b) potvrzením objednávky prodávajícím, včetně specifikace množství a typu
zboží, ceny, dodacího termínu, platebních podmínek, resp. jiných náležitostí.
Prodávající zodpovídá za dodávku zboží v rozsahu potvrzené objednávky.
3. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a
dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:
kontaktujte nás na tel. čísle 495 215 115 a dohodněte si způsob vrácení zboží
zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno
v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní
a odesláno s kopií dokladu o koupi
náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující
peníze ze zboží vám budou vráceny složenkou nebo převodem na účet a to
nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
4. Dodací podmínky
Objednávka je pro kupujícího závazná, pro prodávajícího se stává závaznou
v rozsahu potvrzení objednávky. V případě, že prodávající nemůže dodat
veškeré zboží, které objednávající objednal, je prodávající povinen v potvrzení
objednávky specifikovat termín dodání jednotlivého zboží. Výrobky, které jsou
skladem budou dodány nejpozději do 10 pracovních dnů. Ostatní výrobky
můžou mít dodací lhůtu několik týdnů dle výrobních možností. Orientační
termín bude uveden v potvrzené objednávce. Prodávající je oprávněn dodat
zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoliv nároků kupujícího
na uplatnění případné škody způsobené zpožděním. Částečné dodávky jsou
přípustné. Některé zboží bude dodáváno v demontovaném stavu, balené
v jednom nebo více kartonech. Servis záruční i pozáruční je zabezpečený pro
všechny prodávané výrobky, jejichž funkčnost si tuto službu
vyžaduje.Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
5. Platební podmínky
Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Vydáním nového katalogu se ceny
z předcházejícího katalogu stávají neplatnými. Cena, která je závazná pro obě
strany, je cena, kterou prodávající potvrdí v objednávce kupujícího.
Prodávající je povinen po dodávce zboží vystavit a zaslat fakturu
s náležitostmi faktury nebo zaslat zboží na dobírku, resp. umožnit platbu
v hotovosti při převzetí zboží.

6. Dopravné
Kupující má právo zvolit si dopravu, kterou mu prodávající nabídne a to zda
zboží bude dopraveno zásilkovou službou DPD nebo Českou poštou. Zboží
přes DPD
do 31,5 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 120,- Kč
u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně.
Zboží dopravené přes Českou poštu bude účtováno dle tarifů České pošty.
Zásilky větších rozměrů budou dopraveny zásilkovou společností Top Trans.
7. Reklamace
Prodávající poskytuje záruku na kvalitu prodávaného zboží 2 roky ode dne
převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Reklamace zjevných vad a
poškození musí být kupujícím uplatněné stejně jako reklamace dodaného
množství ihned při převzetí nebo dodání zboží, a to jen písemně. Kupující
zaznamená tuto skutečnost na dodacím listu. Reklamace skrytých vad a
poškození je potřeba uplatnit do 3 pracovních dnů od zjištění poškození,
nejpozději však do konce záruky.
V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude
kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v případě odstranitelné závady
bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění se
prodávající vyhrazuje přiměřený čas.
Záruka zaniká v následujících případech:
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou,
porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku,
používáním zboží v podmínkách, které nejsou k tomuto určeny
používáním zboží k jiným účelům než je určeno
zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
vady vzniklé opotřebením a nedostatečnou údržbou
Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv
na povinnosti zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.
8. Nebezpečí poškození
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží přímo ve
skladu prodávajícího nebo při převzetí zboží od dopravce. Kupující má
povinnost zkontrolovat kvalitu a případné poškození zboží při jeho převzetí od
dopravce. V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat
s řidičem dopravce protokol o zjištěném poškození dodaného zboží
minimálně na přepravním listu.
9. Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po
zaplacení celkové výše faktury kupujícím.
10. Vyšší moc
Jestliže vzniknou nějaké okolnosti, které neumožňují plné nebo částečné
plnění kterékoliv ze smluvních stran, jmenovitě požár, živelné pohromy,
stávky, války nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách, termíny
stanovené pro plnění závazků budou odloženy tak dlouho, dokud uvedené
okolnosti a jejich následky působí.
11. Právní vztahy
Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a bere na sebe závazek v plné míře je
respektovat.
Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodním zákoníkem a
ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.
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