BETOSAN s.r.o.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK
(dále jen „obchodní podmínky“)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro dodávky výrobků společnosti BETOSAN
s.r.o. na území ČR. Společnost BETOSAN s.r.o. (dále jen „prodávající“) je
výrobcem a dodavatelem speciálních sanačních materiálů a produktů stavební
chemie. Prodávající je držitelem certifikátu ČSN ISO EN 9001, ČSN ISO EN
14001 a OHSAS 18001. Veškeré dodávané výrobky jsou vyráběny s důrazem
na maximální kvalitu v souladu s aktuálními poznatky a znalostmi výrobce.
1.2. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné či nevhodné použití svých
výrobků v rozporu s účelem užití, pro který jsou určeny. Prodávající rovněž
neručí za zpracování svých výrobků, které je v plné odpovědnosti zhotovitele či
zpracovatele. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy
zboží, případně v jejím důsledku nebo za vady, které byly způsobeny jinou
činností kupujícího nebo třetí osoby. Podrobnosti jsou uvedeny v reklamačním
řádu BETOSAN s.r.o.
2. Objednání zboží
2.1. Zboží je dodáváno na základě objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího je
považována za návrh kupní smlouvy a jako taková musí obsahovat tyto
náležitosti:
 přesnou identifikaci objednatele vč. IČ, DIČ
 název zboží
 množství zboží
 jednotkovou cenu zboží
 místo dodání zboží
 termín dodání zboží
 způsob dopravy zboží
 lhůtu k potvrzení objednávky
 případné další specifikace (osoba oprávněná nebo zmocněná k převzetí
dodávky apod.)
2.2.

Objednávka kupujícího musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou a může
být zaslána poštou, faxem nebo e-mailem.

2.3. Objednávka může být učiněna i telefonicky. Při uskutečnění telefonické
objednávky je kupující povinen sdělit prodávajícímu údaje uvedené v čl. 2.1.
Převzetím a podpisem dodacího listu nebo převzetím a podpisem výdajového
listu (výdejky) vyjadřuje kupující plný souhlas s rozsahem akceptace své
telefonické objednávky.
2.4. K případným obchodním podmínkám, které by kupující připojil k objednávce
nad rámec uzavřené Rámcové kupní smlouvy je nezbytné uzavřít písemný
dodatek.
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2.5. Prodávající je, mimo jiné, oprávněn objednávku odmítnout a / nebo plnění
odepřít:
a) je-li vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení,
b) je-li vůči kupujícímu vedeno exekuční řízení,
c) má-li kupující vůči prodávajícímu závazek po splatnosti, a
požadovat, aby před dodáním zboží byla jeho kupní cena uhrazena.
3. Dodání zboží
3.1. Místem odběru zboží (místem plnění) jsou sklady prodávajícího, pokud není
ujednáno jinak. Je-li ujednáno dodání zboží v jiném místě, než jsou sklady
prodávajícího, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží, předáním zboží
prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen zabezpečit na
vlastní odpovědnost, že zboží převezme osoba jím k tomu oprávněná. Existenci
zmocnění a jeho rozsahu není povinen prodávající zjišťovat.
3.2. V případě dohodnutého dodání prodávajícím na jiné místo určení, než jsou
sklady prodávajícího, je kupující povinen přijmout taková opatření, aby byl
zajištěn přístup dopravních prostředků prodávajícího či dopravce na místo
určení a zároveň byla zajištěna vykládka zboží bez rizika jeho poškození či
znehodnocení. Je-li zboží předáno v místě dodání uvedeném v objednávce, má
se vždy za to, že bylo předáno osobě k tomu kupujícím zmocněné a oprávněné.
3.3. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, dojde-li k prodlení z důvodů
uvedených v § 2913 odst. 2občanského zákoníku, nebo je-li důvodem
neposkytnutí spolupůsobení nebo jiné součinnosti ze strany kupujícího. Termín
dodání zboží se v takovém případě prodlužuje alespoň o dobu trvání takového
důvodu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Podmínkou pro dodržení lhůty
plnění je včasné poskytnutí součinnosti kupujícího, ke které se zavázal, nebo
která vyplývá z obecně závazných právních předpisů či je z jeho strany pro
splnění závazku nezbytná.
3.4. Součástí dodání zboží je dodací list. Podpisem dodacího listu je zejména stvrzen
rozsah i druh dodaného zboží.
3.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu
vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího (čl. 5.1.). V případě prodlení
se zaplacením kupní ceny o déle jak 14 dní, je prodávající oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit, stejně tak je prodávající oprávněn odstoupit od rámcové
smlouvy uzavřené s kupujícím a / nebo je oprávněn odmítnout objednávky
kupujícího.
3.6. Kupující není oprávněn si jednostranně započítat proti pohledávce
prodávajícího z titulu zaplacení ceny dodávky zboží svoji pohledávku za
prodávajícím.
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4. Balení
4.1. Suché maltové směsi jsou baleny, pokud není výslovně specifikováno v TL
výrobku jinak, do vícevrstvých papírových pytlů s vnitřním PE nástřikem.
Hmotnost jednoho pytle činí 25 kg. Malty jsou dodávány na dřevěných EUR
paletách v množství 1.000 kg netto. Pytle jsou proti posunu během přepravy
fixovány PE fólií. Při přepravě po železnici jsou palety páskovány.
4.2. Kapalné výrobky jsou obvykle baleny do plastových či plechových věder či PE
kanystrů v souladu s příslušným TL výrobku.
4.3. Obal, pokud není výslovně uvedeno jinak, je součástí kupní ceny s výjimkou
palet, které jsou účtovány kupujícímu samostatně.
5. Přechod vlastnických práv
5.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho předání kupujícímu
nebo prvnímu přepravci, kterého kupující k přepravě zboží pověří.
6. Dodací lhůty
6.1. Dodací lhůta činí 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky (uzavření kupní
smlouvy), pokud není stanoveno dohodou smluvních stran jinak. Potvrzením
objednávky se rozumí písemný souhlas s dodáním zboží za podmínek
uvedených v objednávce. Za potvrzení objednávky se v rozsahu uskutečněné
dodávky považuje též dodávka objednaného zboží, ať již ve skladech
prodávajícího nebo v místě určeném dohodou. U výrobků s atypickými
vlastnostmi (probarvení na nestandardní odstín, specifické přísady apod.) je
dodací lhůta stanovena vždy písemnou dohodou smluvních stran.
7. Fakturace a placení ceny zboží
7.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu ve
sjednané výši. Podkladem pro zaplacení ceny nebo zálohy je faktura (která
může být odeslána i v elektronické podobě, pokud o to kupující požádá), jejíž
doba splatnosti je uvedena v rámcové kupní smlouvě. Právo fakturovat vzniká
dnem dodání zboží. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury (v případě
bezhotovostní platby), popř. sjednané zálohy na úhradu kupní ceny, pokud
nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka připsána ve
prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí splňovat náležitosti daňového
dokladu. Poskytnuté zálohy budou vypořádány v konečné faktuře.
7.2. Sjednané zálohy na úhradu kupní ceny jsou splatné v termínech sjednaných
mezi kupujícím a prodávajícím. Veškeré platby provede kupující, pokud není
sjednáno jinak, bezhotovostně příkazem k úhradě na účet prodávajícího.
7.3. V případě nezaplacení sjednané zálohy na dodávku zboží, je prodávající
oprávněn o dobu prodlení kupujícího s platbou, prodloužit sjednanou lhůtu
dodání zboží; bude-li kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 14 dní,
plní toto ustanovení funkci rozvazovací podmínky, a uzavřená dílčí kupní
smlouva pozbývá účinnosti od samého počátku. Tím není dotčeno právo na
náhradu škody, které by prodávajícímu vzniklo.
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7.4. Veškeré písemnosti, které se vztahují ke kupní smlouvě uzavřené mezi
smluvními stranami, musí být druhé straně doručeny buď osobně nebo
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na
adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, není-li stanoveno jinak.
7.5. V případě, že se fakturu či jakoukoliv jinou písemnost ve věci této kupní
smlouvy nepodaří doručit na adresu kupujícího uvedenou shora v záhlaví
smlouvy, považuje se písemnost za doručenou uplynutím 3 dne od uložení
zásilky na poště.
8. Záruční lhůty a jakost výrobků
8.1. Prodávající ručí za to, že dodané zboží má vlastnosti jím deklarované
v průvodní technické dokumentaci (např. technické listy). Prodávající
neodpovídá za vady a škody vzniklé nevhodnou aplikací výrobku. Kupující je
povinen při transportu, manipulaci, skladování i vlastní aplikaci výrobku
respektovat relevantní platné právní předpisy, normy a doporučení a pokyny
výrobce. Dále je povinen dodržovat podmínky transportu, skladování i aplikace
v souladu s příslušnými technickými listy a další dokumentací prodávajícího.
8.2. Prodávající prohlašuje, že jeho výrobky, které na základě příslušných nařízení
vlády podléhají ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení
vlády č. 312/2005 v platném znění, splňují požadavky technických předpisů
platných v ČR a že dodržel stanovený postup při posuzování jejich shody. Tyto
skutečnosti dokladuje jednotlivými „ES prohlášeními o shodě“ resp.
„Prohlášeními o shodě“. Kopie těchto dokumentů budou kupujícímu na
vyžádání poskytnuty.
8.3. V souladu se zákonem č. 350/2011Sb. v platném znění jsou prodávajícím vydány
bezpečnostní listy a technické listy, které jsou kupujícímu předány nejpozději
s prvou dodávkou zboží.
9. Množstevní přesnost
9.1. Výrobky jsou prodávajícím adjustovány s přesností +/-2%. Dodání většího nebo
menšího množství v této toleranci není vadou dodávky.
10. Technická podpora, aplikační servis
10.1. Prodávající poskytuje aplikační servis ke svým výrobkům v obvyklém rozsahu,
čímž se rozumí především dodání technických listů a aplikačních návodů.
V případě potřeby poskytne prodávající kupujícímu odborné zaškolení
pracovníků kupujícího. Informace obsažené v technických listech odpovídají
aktuálním znalostem prodávajícího k datu vydání příslušného technického listu.
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11. Závěrečná ustanovení
11.1. Platnost těchto obchodních podmínek končí vydáním nových obchodních
podmínek.
11.2. Prodávající je povinen o případné změně obchodních podmínek informovat
kupujícího. V případě, že kupující nebude se změnou obchodních podmínek
souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 10 ti dnů od jejich doručení od uzavřené
rámcové kupní smlouvy odstoupit.
11.3. Kupující i prodávající se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech a
změnách, které by mohly mít vliv na jejich vzájemný vztah. Tímto se především
rozumí změny v právní podobě smluvních stran, změny sídla apod.
V Praze dne 1. 1. 2021
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