OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ
TISOL modul s.r.o.
6.2.

Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, nastoupí-li překážka tzv.
vyšší moci (zejména přírodní pohromy, např. požáry či povodně, a to i
místního charakteru, dále stávky, občanské nepokoje, válečné konflikty,
překážky způsobené veřejnou mocí, včetně právních předpisů a jejich
zásahů vydaných či realizovaných po uzavření smlouvy).

7.1.

Zboží bude pro kupujícího v dodací lhůtě připraveno k odběru u
prodávajícího na adrese: Křenovská 1480, Kojetín 75201 areál TISOL.
Prodávající kupujícího o možnosti odebrat předem vyrozumí (písemně,
e-mailem či telefonicky). Nebezpečí škody na zboží v takovém případě
na kupujícího přechází okamžikem převzetí (převzetím je zboží dodáno).
Bude-li však kupující v prodlení s převzetím zboží (tj. neodebere-li jej od
prodávajícího ve stanovené dodací lhůtě), přechází na něj toto
nebezpečí již prvním dnem jeho prodlení (tímto dnem se zboží rovněž
považuje za dodané).

7.2.

Bude-li kupující požadovat dodání zboží do jiného místa, nese kupující
veškeré náklady s přepravou spojené. Nebezpečí škody na zboží v
takovém případě na kupujícího přechází okamžikem předání zboží
dopravci (tímto okamžikem se boží rovněž považuje za dodané).
Nepřevezme-li kupující zboží od dopravce, bude pro něj prodávajícím
uskladněno s tím, že je povinen si jej bezodkladně (nejpozději však do 5
dnů od doručení písemné či e-mailové výzvy prodávajícího) převzít a
současně uhradit náklady, které nepřevzetím zboží od dopravce
prodávajícímu vznikly.

7.3.

Cena za přepravu se řídí ceníkem dopravce. Kupující bere na vědomí, že
prodávající pro tyto účely používá především společnost TOPTRANS EU,
a.s.

8.1.

Kupující je důkladně dodržovat montážní návod prodávajícího.

8.2.

Není-li ke zboží přiložen písemný návod k použití, je kupující povinen
vyžádat si od prodávajícího poskytnutí informací o správném způsobu
používání zboží.

8.3.

V případě jakýchkoliv pochybností o správném použití zboží je kupující
povinen dotázat se prodávajícího na správný způsob používání zboží.
Především montáž neoriginálního příslušenství a vrtání otvorů do zboží
je zakázáno.

8.4.

Dojde-li k poškození zboží z důvodu jeho nesprávného používání, není
kupující z tohoto důvodu oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu
jakékoli právo z vadného plnění (za uvedených podmínek kupujícímu
takové právo nepřísluší).

8.5.

Kupující bere uzavřením smlouvy na vědomí, že protikorozní ochrana je
koncipována na 10 let v korozním prostředí C3 nebo na 5 let v korozním
prostředí C4 nebo 2-5 let v korozním prostředí C5 dle ČSN EN ISO 12944.

8.6.

Konstrukční záruka udává dobu, po kterou bude výrobek schopen plnit
svou funkci v běžných klimatických podmínkách - korozní prostředí C3.

8.7.

Protikorozní ochrana nesmí být mechanicky nebo chemicky poškozena.

8.8.

Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak je základní provedení
povrchu povrchu polo matné nebo matné.

8.9.

Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak je povrch bez anti-graffiti
úpravy. V případě aplikace anti-graffiti nátěru se vlastnosti řídí
technickými listy výrobce anti-graffiti nátěru. (např. Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s. divize WEBER )

9.1.

Šířka a výška zboží je zhotovena s přesností +/- 1,5 mm.

9.2.

Rozměrová odchylka ve shora uvedené toleranci se nepovažuje za vadu
zboží.

Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny, do
této doby není kupující oprávněn převést vlastnické právo ke zboží ve
prospěch třetí osoby, ani zboží zatížit jakýmkoli (věcným či závazkovým)
právem.

9.3.

Celkové výšky instalací zboží včetně úchytů k podloží jsou 505, 1005,
1505 a 2005 mm, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

9.4.

Výrobní rozměry je kupující povinen vždy zkontrolovat ještě před jejich
instalací.

Výhrada vlastnického práva není dotčena ani případných zapracováním
zboží do většího celku (vzhledem k jeho charakteru bude zboží vždy
oddělitelným komponentem celku).

9.5.

Zboží je uloženo na ne stohovatelných paletách po 5–20 ks dle velikosti.

10.1.

Zboží má vady, neodpovídá-li smlouvě.

10.2.

Reklamaci je možno uplatnit písemně či e-mailem zaslaným na kontaktní
e-mail prodávajícího.

10.3.

Při reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo příslušné faktury,
druh zboží, reklamované množství, popis vady (popřípadě jak se vada

Článek I. Úvodní ustanovení
1.1.

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti smluvních
stran, které jim plynou z kupních smluv („smlouva“) uzavřených mezi
společností TISOL modul s.r.o., se sídlem: Smetanova 343, 742 83
Klimkovice, IČ: 04748883, DIČ: CZ04748883, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 65013 („prodávající“)
a jinou fyzickou či právnickou osobou („kupující“).

1.2.

Prodávající uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží a/nebo
materiálů - zejména TISOL® Ocelové stavební dílce pro designové a
bariérové použití („zboží“) vždy za použití těchto OP, není-li mezi
stranami výslovně ujednáno jinak.

1.3.

OP tvoří neoddělitelnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, zdali
smlouva na OP odkazuje či nikoli, není-li mezi stranami výslovně
ujednáno jinak.
Ujednání ve smlouvě mají přednost před OP.

1.4.
1.5.

Uzavřením smlouvy kupující současně potvrzuje, že jsou mu OP známy a
že se podrobně seznámil s jejich obsahem. Uzavřením smlouvy kupující
bere dále na vědomí, že jsou OP k dispozici také na webových stránkách
prodávajícího (http://www.tisol.cz/).

2.1.

Kdy je smlouva uzavřena, určují především příslušná ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„občanský zákoník“). Použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku na smlouvu a její uzavření se vylučuje.

Článek VII. Dodání zboží

Článek II. Uzavření smlouvy

2.2.

Prodávající při uzavírání smlouvy trvá na její písemné formě.

Článek VIII. Používání zboží

Článek III. Zvýšení kupní ceny
3.1.

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tím, že kupní cena může být
prodávajícím z důvodu zvýšení ceny vstupních materiálů přiměřeně
zvýšena, maximálně však o 5 % původní kupní ceny (včetně DPH). O
zvýšení kupní ceny bude kupující neprodleně prodávajícím informován,
a to zprávou zaslanou na kontaktní e-mail kupujícího.

3.2.

Zvýšení kupní ceny nad rámec předchozího odstavce tohoto článku je
možné na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-li smluvní
strany takto na zvýšení kupní ceny, jsou oprávněny od smlouvy
odstoupit.

3.3.

Kupní cena se zvyšuje také tehdy, zvýší-li se před uskutečněním
zdanitelného plnění sazba DPH, a to tak, že se k ceně bez DPH připočte
zvýšená sazba DPH. O zvýšení kupní ceny bude kupující neprodleně
prodávajícím informován, a to zprávou zaslanou na kontaktní e-mail
kupujícího.
Článek IV. Platební podmínky a fakturace

4.1.

Stanoví-li smlouva povinnost kupujícího uhradit zálohu na kupní cenu,
pak platí, že smlouva se bez dalšího ruší, nebude-li záloha uhrazena
řádně a včas.

4.2.

Lhůta splatnosti kupní ceny a případného přepravného činí 14 dnů ode
dne vystavení faktury.

4.3.

Kupní cena a případné přepravné se považují za uhrazené připsáním
fakturované částky na účet prodávajícího.

4.4.

Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se
dokladem o zaplacení potvrzení vydané prodávajícím.

4.5.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s vystavováním daňových dokladů
v elektronické podobě.

Článek IX. Výrobní přesnost, tolerance a balení

Článek V. Výhrada vlastnického práva
5.1.

5.2.

Článek VI. Dodací lhůta
6.1.

Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě. Nebude-li dodací
lhůta určena ve smlouvě, pak platí, že dodací lhůta činí 8 týdnů od
zaplacení zálohy na kupní cenu (nebude-li záloha ve smlouvě
požadována, pak dodací lhůta běží ode dne uzavření smlouvy).

Článek X. Reklamace
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projevuje) a volbu práva z vadného plnění. Při neuvedení požadovaných
údajů se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu do zjednání
nápravy uplatnění reklamace.

Článek XVI. Smluvní pokuty
16.1.

Při prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky (vč. DPH), a to za
každý i jen započatý den prodlení.

10.4.

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl.
občanského zákoníku.

16.2.

10.5.

Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen
reklamovat ihned při převzetí zboží.

Neodebere-li kupující zboží ve stanoveném termínu či lhůtě, je povinen
prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny (vč. DPH).

16.3.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy kupujícímu.

10.6.

Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu
poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2
let po dodání zboží.

16.4.

10.7.

Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby
nedocházelo k jeho dalšímu poškozování.

Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody či jiné újmy. Zaplacením smluvní pokuty se kupující
zároveň nijak nezprošťuje své povinnosti splnit smluvní pokutou
utvrzený závazek.

16.5.

10.8.

Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost
potřebnou pro řádné vyřízení reklamace.

Sjednání jakékoli jiné - tj. než zde uvedené - smluvní pokuty vyžaduje
písemnou formu, za kterou se nepovažuje e-mail bez zaručeného
elektronického podpisu.

10.9.

Při reklamaci protikorozní ochrany je kupující povinen zpřístupnit
reklamované plochy v místě instalace.

10.10.

Reklamace výrobních rozměrů může být uplatněna pouze u
nenainstalovaného zboží - po instalaci je reklamace neoprávněná a
prodávajícím proto nebude uznána.

17.1.

10.11.

Případným výskytem vad není nijak dotčena povinnost kupujícího
uhradit kupní cenu.

Prodávající je vůči kupujícímu oprávněn jednostranně započíst také své
nesplatné pohledávky, nebude-li kupující schopen plnit své peněžité
závazky. Prodávající je vůči pohledávkám kupujícího oprávněn
jednostranně započítat také své případné pohledávky na zaplacení
smluvní pokuty.

17.2.

Pohledávky ze smlouvy a/nebo OP není kupující oprávněn postoupit či
zastavit ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího.

17.3.

Kupujícímu ve vztahu ke zboží nenáleží zadržovací právo.

17.4.

Veškerá práva kupujícího vůči prodávajícímu se promlčují ve lhůtě
jednoho roku.

17.5.

Budou-li OP pořízeny ve více jazykových verzích, je vždy rozhodné jejich
české znění.

18.1.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy, resp. smlouvou či OP.

18.2.

Prodávající je dále (tj. kromě případů uvedených v předchozím odstavci
tohoto článku) oprávněn od smlouvy odstoupit: (i) nezaplatí-li kupující
kupní cenu (její část) v termínu či lhůtě splatnosti, (ii) je-li kupující v
prodlení s převzetím zboží trvajícím déle než 14 dnů, (iii) vstoupí-li
kupující do likvidace, (iv) je-li vůči kupujícímu zahájeno insolvenční
řízení, (v) podá-li kupující návrh vyhlášení moratoria, (vi) nedodá – li
kupující potřebné podklady pro správnou výrobu. (jedná se především o
individuální návrh vzhledu vnitřního provedení například vypálení loga
do výplně nebo individuální design.

18.3.

Právní účinky odstoupení nastávají doručením odstoupení kupujícímu.

19.1.

Tyto OP, smlouvy a veškeré právní vztahy těmito dokumenty upravené,
jakož i dále právní vztahy s nimi související se řídí právním řádem České
republiky, především pak občanským zákoníkem. Toto ujednání má
současně povahu volby právního režimu (volby práva) v případě
smluvního vztahu s tzv. mezinárodním prvkem (aplikace Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží - č. 160/1991 Sb., se vylučuje).

19.2.

Každé ustanovení OP (smlouvy) se považuje za plně oddělitelné, jeho
případná neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost či zdánlivost tedy
nemá vliv na zbylou část OP (smlouvy).

19.3.

Veškeré změny a/nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny výhradně
písemně, a to formou chronologicky číslovaných dodatků podepsaných
všemi smluvními stranami; e-mail bez zaručeného elektronického
podpisu nepředstavuje písemné právní jednání.

19.4.

Uzavřením smlouvy smluvní strany potvrzují, že smlouvu uzavírají jako
podnikatelé v rovném postavení, kdy kteréhokoli účastníka smlouvy
nepovažují pro jeho postavení či možnosti za tzv. slabší smluvní stranu.

19.5.

Uzavřením smlouvy smluvní strany dále potvrzují, že za ně jednají jejich
oprávnění zástupci, a také, že jsou zcela oprávněny smlouvu uzavřít,
jakož i plnit závazky z ní plynoucí, přičemž disponují souhlasem svých
orgánů (valné hromady, dozorčí rady apod.), pokud je takového
souhlasu dle příslušných právních předpisů třeba.

Článek XVII. Ostatní ujednání

Článek XI. Opatření při prodlení kupujícího
11.1.

11.2.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající vůči
kupujícímu oprávněn uplatnit následující opatření (dle své volby může
prodávající uplatnit jen některé opatření, ale také všechna tato
opatření): (i) požadovat bezodkladnou úhradu v dlužné částky hotovosti
(je-li taková hotovostní platba dle příslušných právních předpisů možná),
(ii) pozastavit již započaté dodávky zboží či od nich odstoupit (i tehdy,
jsou-li sjednány na základě jiné smlouvy, než které se dané prodlení
týká) až do řádného zaplacení celé dlužné částky, (iii) pozastavit nově
požadované dodávky či od nich odstoupit (i tehdy, jsou-li sjednány na
základě jiné smlouvy, než které se prodlení týká).
Kupující bere uzavřením smlouvy na vědomí, že tato opatření slouží
výhradně pro zajištění řádného splnění pohledávek prodávajícího a že
jejich uplatnění nezakládá na straně prodávajícího jakékoli prodlení,
resp. na straně kupujícího žádný nárok na náhradu škody či jiné újmy
a/nebo právo na zaplacení smluvní pokuty či právo na uplatnění jiné
smluvní sankce.

Článek XVIII. Ukončení smlouvy

Článek XII. Nezávaznost propagačních materiálů
12.1.

Údaje uvedené v propagačních či informačních materiálech, cenících,
prospektech a/nebo nabídkách týkající se např. vlastností zboží, cen
a/nebo dodacích lhůt mají pouze informativní charakter a závaznými se
stávají až po jejich potvrzení ve smlouvě. Tyto materiály nepředstavují
návrh na uzavření smlouvy.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

Článek XIII. Průmyslové vlastnictví
13.1.

Uzavřením smlouvy bere kupující na vědomí, že tvarové i technické
řešení zboží je chráněno jako průmyslové právo. Veškeré napodobování
je trestné.
Článek XIV. Údaje kupujícího

14.1.

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí, aby prodávající bez časového
omezení pro své obchodní účely zpracovával, shromažďoval a/nebo
uchovával údaje, které od kupujícího získal při jejich obchodním styku, a
to i pokud tyto údaje spadají pod zvláštní ochranu (např. dle zákona o
ochraně osobních údajů).
Článek XV. Doručování kupujícímu

15.1.

15.2.

Jakýkoli písemnost bude považována za doručenou kupujícímu, bude-li
doručena na adresu uvedenou u dané smluvní strany ve veřejném
rejstříku (např. obchodní či živnostenský rejstřík) nebo na adresu, která
byla pro tyto účely prodávajícímu sdělena (např. uvedena ve smlouvě).
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná kupujícímu
postupem dle tohoto článku prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb (jako doporučená zásilka) byla doručena třetí den po dni odeslání
zásilky.
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