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Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji a
nákupu produktů společnosti CIMCOOL INDUSTRIAL PRODUCTS B.V., jejichž výhradním prodejcem na
území ČR je CIMCOOL EUROPE B.V., Czech Branch, organizační složka. Prodávajícím pro účely těchto VOP
se vždy rozumí CIMCOOL EUROPE B.V., Czech Branch, organizační složka. Kupujícím je podnikající fyzická
osoba nebo právnická osoba. Tyto VOP platí na celém území ČR.
Nabídka a uzavření smlouvy
Všechny smlouvy a dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP, se kterými
kupující souhlasí zasláním písemné objednávky nebo přijetím zboží. Jakékoliv podmínky kupujícího, které
nejsou písemně sjednané s prodávajícím, jsou pro prodávajícího nezávazné. Písemná nabídka od
prodávajícího je platná 30 dní od data vystavení, jestliže zde není uvedena kratší doba splatnosti.
Písemná nabídka je nabídka doručená e-mailem, faxem nebo poštou. Ústní dohoda je platná pouze
v případě, že je následně potvrzena písemnou formou.
Každá písemná nabídka obsahuje:
a) jméno/název a adresu zákazníka
b) číslo nabídky a datum jejího vystavení
c) označení produktu
d) specifikace a vlastnosti produktu
e) balení produktu a cena
f) dodací podmínky
g) platební podmínky
h) další podmínky, jestliže byly nabídnuty
Objednávání zboží
Objednávky zboží jsou prodávajícímu zasílané písemně. Za písemnou objednávku se považuje objednávka
zaslaná e-mailem, faxem nebo poštou na některý z kontaktních údajů uvedených v záhlaví těchto VOP.
Ústní objednávka kupujícího musí být doložená písemně před odesláním zboží. Každá objednávka musí
obsahovat minimálně tyto údaje:
a) číslo objednávky a datum vystavení
b) jméno/název kupujícího
c) fakturační adresa kupujícího a adresa pro doručení zboží (v případě, že se liší od fakturační adresy)
d) IČ, DIČ
e) jednoznačné označení zboží
f) množství zboží, případně balení
g) cena za jednotku a cena celková
h) požadovaný termín dodaní zboží
i) datum a číslo nabídky prodávajícího při první objdnávce zboží
Prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu jen v případě, že kupujíci v objednávce toto
potvrzení požaduje. V případě, že termín dodaní zboží uvedený na objednávce nemůže byt splněn,
prodávající neprodleně informuje kupujícího o předpokládaném termínu dodání zboží. Každá změna
objednávky ze strany kupujícího se považuje za novou objednávku. Kupující má právo stornovat svojí
objednávku až do momentu odeslání zboží. Storno objednávky musí byt prodávajícímu doručené
písemně.

Dodací podmínky
Dodací lhůta je standardně 2 pracovní dny od přijetí písemné objednávky v případě, že se jedná
o produkt, který je na skladě prodávajícího. V případě, že sa jedná o produkt, který prodávající nedrží na
skladě, je dodací lhůta maximálně 18 dní. V případě, že není mezi prodávajícím a kupujícím v písemné
smlouvě dohodnuté jinak, místo dodání zboží je vždy sklad prodávajícího v Jihlavě.
Dodání zboží se uskutečňuje
a) odevzdáním zboží dopravci, kterého zabezpečí prodávající. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit
právo z přepravní smlouvy vůči dopravci. Obchodní doložka podle Incoterms 2000: CPT
b) odevzdáním zboží dopravci, kterého určí kupující. Obchodní doložka podle Incoterms 2000: FCA
c) odevzdáním zboží kupujícímu. Obchodní doložka podle Incoterms 2000: EXW
Cena zboží
Cena zboží zahrnuje přepravu zboží do provozu kupujícího v rámci ČR, není-li v nabídce nebo písemné
dohodě mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuté jinak. Cena nezahrnuje DPH v sazbě dle platných
právních předpisů. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu produktu před potvrzením
objednávky, resp. před dodáním zboží. Po potvrzení objednávky, resp. po dodaní zboží, může být cena
upravená pouze o nové zavedené daně nebo povinné poplatky státu.
Platební podmínky
Splatnost faktur je 14 dní, není-li v nabídce nebo písemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
dohodnuté jinak. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuté jinak, platba je splatná na
bankovní účet uvedený na faktúře. U bankovních prřevodů se za den úhrady považuje den připsání
platby na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn na základě posouzených rizik kdykoliv požadovat
platbu předem, a to zejména před první dodávkou zboží kupujícímu.
Postoupení pohledávek
Prodávající je oprávěn kdykoliv, na základě posouzení rizika, postoupit svojí pohledávku vůči kupujícímu
třetí straně.
Započítání pohledávek a závazků
Započítání jakýkoliv nároků kupujícího vůči pohledávce predávajícího je vyloučené.
Záruční doba zboží
Záruční doba zboží je standardně 12 měsíců. Tato záruční lhůta se vztahuje na většinu zboží. Prodávající
informuje kupujícího o kratší záruční lhůtě u jednotlivých druhů zboží před jeho dodáním.
Závěrečné ustanovení
Společnost CIMCOOL EUROPE B.V., Czech Branch, organizační složka, si vyhrazuje právo kdykoliv měnit
a doplňovat tyto VOP. Vztahy smluvních stran neupravené těmito VOP se řídí příslušným ustanovením
Obchodního zákonníku ČR.
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