Všeobecné podmínky pro dodávky zboží Chejn spol. s r. o.
(dále jen "VP" )
Platné od 15. 5. 2022
1. Předmět VP
Tyto VP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi
kupujícím a prodávajícím (Chejn spol. s r.o.). Jakékoli úpravy
nebo změny lze provádět jen tehdy, pokud byly oběma stranami
dohodnuty písemnou formou.
Dodávky se uskuteční na základě písemné objednávky
kupujícího a po následném potvrzení prodávajícího.

vracet max. do tří měsíců od odebrání. Výkupní cena palet je
560,- Kč / ks bez DPH (nebo 22,- EUR/ ks).
Palety je také možné vyměnit při nakládce kus za kus.
Obaly se převádí na kupujícího spolu se zbožím. Tím na
kupujícího přechází povinnosti dle §10 a 12 zákona o obalech
č. 477/2001 Sb., vše za účelem uvedení obalů do oběhu.

2. Předmět dodávek, jakost zboží a záruky

6. Dodací a přepravní podmínky

Sortiment zboží a služeb je uveden v propagačních
materiálech a cenících Chejn spol. s r.o..
Kupující bude respektovat zásady uvedené v technických
listech a na etiketách výrobků uvádějící zásady správné
dopravy, manipulace, uskladnění a aplikace daného typu
zboží. Kupující prohlašuje, že se s technickými listy seznámil a
má je k dispozici.

Dodávka je splněna podle příslušné sjednané doložky
INCOTERMS 2010, o nichž strany prohlašují, že jsou známy.
Při sjednání podmínky EXW je samotné naložení zboží na
přistavený dopravní prostředek zajištěný kupujícím na náklad
prodávajícího.

3. Ceny

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným
zaplacením kupní ceny.
Do úplného zaplacení kupní ceny nesmí kupující zboží
prodávajícího převést, zastavit ani předat jako jistinu.
Předchází - li zaplacení kupní ceny dodávce, přechází
vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky dle č. 6.
těchto VP.

Ceny výrobků jsou určeny ceníky prodávajícího platnými
v době uskutečnění dodávky.
Kupující prohlašuje, že aktuální ceník prodávajícího ke dni
uzavření této smlouvy má k dispozici. Případné pozdější změny
ceníku je prodávající povinen odeslat kupujícímu. V případě
pochybností se má za to, že prokáže-li prodávající odeslání
změny ceníku či nového ceníku, třetím dnem po takovém
odeslání je s ním kupující seznámen.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
Všechny uvedené tuzemské ceny jsou v Kč, EXW sklad
Sušice a bez DPH.
Všechny uvedené vývozní ceny jsou v EUR, EXW sklad
Sušice.
4. Platební podmínky
4.1.Platba předem: Kupující zaplatí prodávajícímu 100 % kupní
ceny ve splatnosti uvedené na faktuře, pokud takto neučiní,
prodávající má právo odstoupit od smlouvy.
4.2. Platba v hotovosti: uskutečněná při odběru zboží.
4.3. Platba po odběru zboží: na základě faktury splatné do:
7-mi, 14-ti, 21-ti nebo 30-ti kalendářních dní od data jejího
vystavení. Při prodlení s placením uhradí kupující
prodávajícímu smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky denně.
4.4. Ostatní platební podmínky mohou být sjednány pouze na
základě kupní smlouvy při mimořádné zakázce.
4.5. Prodávájící není povinen provést dodávku porušil-li kupující
svou povinost plynoucí ze vzájemného závazkového vztahu.
5. Balení a palety
Základní balení zboží je uvedeno přímo v technických
listech a cenících a pokud není uvedeno jinak, jsou ceny
uvedeny včetně obalů s výjimkou palet.
Zboží, vyjma volně loženého, je dodáváno výhradně na
EURo paletách, které jsou při expedici účtovány v ceně 660,Kč / ks bez DPH (nebo 26,- EUR / ks). Palety EUR je možné

7. Přechod vlastnictví ke zboží

8. Odpovědnost za vady zboží, záruka, reklamace
8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu parametrů
stanovených v technických listech nebo sjednaných
v kupní smlouvě po dobu 6-ti měsíců ode dne
uskutečnění dodávky. Prodávající však neodpovídá za
vady zboží v případě, že dohodnutým předmětem
dodávky bylo zboží v jakosti neodpovídající jakosti
stanovené v technických listech, na které byla poskytnuta
odpovídající výše slevy. Ze záruky se vylučují výrobky,
k jejichž poškození došlo po splnění dodávky vnějšími
událostmi a nezpůsobil-li je prodávající nebo osoby,
s jejichž pomocí prodávající závazek plnil. Např.
způsobené nevhodným skladováním, mechanickým nebo
chemickým poškozením, neodborným způsobem aplikace
apod..
8.2. U výrobků, na které prodávající poskytne další záruky,
budou jejich rozsah a podmínky uvedeny v záručním
listu, který bude kupujícímu předán při uskutečnění
dodávky.
8.3. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží (reklamace)
platí následující podmínky: (pro vady, na které se
vztahuje záruka dle čl. 8.2. platí navíc a přednostně
ustanovení záručního listu).
při osobní účasti kupujícího, jakékoliv osoby
jednající jeho jménem, při přejímání dodávky je tento
povinen uplatnit reklamaci ihned.
kupující je povinen prohlédnout zboží po převzetí
dodávky a nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění
dodávky uplatnit reklamaci na zjevné vady a množství.
skryté vady je kupující povinen reklamovat do 3 dnů
po zjištění závady, nejpozději však do 6-ti měsíců od

uskutečnění dodávky, v případě poskytnuté záruky za
jakost dle čl. 8.2. do konce záruční doby.
reklamace se uplatňují písemně, doporučenou
zásilkou, faxem s uvedením čísla dodacího listu (faktury),
čísla záručního listu a datem prodeje. Je nutné popsat
charakter závady a udat počet vadných kusů.
nedodržení uvedených reklamačních lhůt má za
následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad
zboží.
prodávající odstraní vady podle vlastní volby, buď
náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo
poskytne slevu z ceny. Tímto plněním se budou považovat
veškeré nároky kupujícího z titulu reklamace za
uspokojené.
prodávající nenese odpovědnost za škody
způsobené vadami, zejména za škody vzniklé nesprávným
užíváním či skladováním výrobků, živelnou pohromou,
zásahem vyšší moci apod.
prodávající má právo kdykoliv před uznáním
reklamace na prohlídku reklamovaného zboží. Proto je
kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do
vyřízení reklamace.
8.4. Změny, použití
Pokud Kupující dodané zboží změní, použije nebo sám
smísí s jinými látkami nebo zbožím jiného dodavatele, odlišným
od technických listů a specifikací prodávajícícho, nebo to nechá
provést někoho jiného, je zboží považováno za přijaté bez
výhrad a prodávající nenese zodpovědnost za případné změny
kvality či jakékoliv škody.
9. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody.
V případě, že dodávka zboží byla zaplacena předem a na
straně prodávajícího se vyskytly neodstranitelné překážky, pro
které nemůže dodávky uskutečnit ve sjednané lhůtě a pokud
nebude sjednána náhradní lhůta pro plnění, má prodávající
právo od smlouvy odstoupit,o čemž neprodleně kupujícího
vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností
z uzavřených kupních smluv podle těchto VP, pokud se tak
stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí,
kterým prodávající nemohl zabránit, ale ani za škody vyvolané
nesplněním povinností podle podmínek uvedených v tomto
bodě.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za jakékoliv škody,
zejména za škody následné nebo nepřímé a to v rozsahu nad
cenu jednotlivé konkrétní dodávky zboží bez DPH v souvislosti
s kterou případná škoda vznikla.
10. Všeobecná ustanovení
Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, platí pro
smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím příslušná
ustanovení Občanského zákoníku ČR.
Prodávající je oprávněn tyto VP měnit nebo upravovat.;
Kupující bude o takové změně či úpravě informován nejméně
měsíc předem na www stránkách prodávajícího: www.chejn.cz,
není-li v těchto VP nebo ve smlouvě uvedeno jinak. Při změně
je kupující oprávněn tuto kupní smlouvu vypovědět
s jednoměsíční výpovědní lhůtou od zveřejnění změny VP.
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Kupující

