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Všeobecné obchodní podmínky firmy Artifex s.r.o. Nový Bor
1. Platnost
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny dodávky produktů - zboží. Jiné
všeobecné obchodní podmínky nebo ústní ujednání jsou platné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny
oběma smluvními stranami.
2. Realizace dodávek
Jednotlivé dodávky se uskutečňují na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi výše uvedenými
společnostmi nebo na základě objednávky. Odvolávky si může odběratel zajistit následujícím
způsobem (dopisem, faxem, e-mailem, telefonem) dle objednávky nebo dle uzavřené rámcové
smlouvy. Termín dodání je dle potřeby odběratele, popřípadě jiným způsobem dohodnutým
v objednávce nebo rámcové smlouvě.
3. Splnění dodávky a výhrada vlastnictví
Dodavatel splní dodávku předáním zboží odběrateli do skladu dle objednávky nebo odvolávky
z rámcové smlouvy. Dodané zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného splnění závazků
odběratelem s tím, že odběratel je oprávněn s dodávkou nakládat dle vlastní potřeby.
4. Reklamace a záruky za vadné plnění
Reklamaci dodávky uplatní odběratel dle platného obchodního zákoníku písemně u dodavatele.
Zjistí-li odběratel, že dodávka je z jakéhokoliv důvodu vadná musí neprodleně tuto skutečnost
ohlásit dodavateli nejpozději však do 3 pracovních dnů, dodavatel může poskytnout odběrateli
přiměřenou slevu nebo nové plnění. Pokud bude odběratelem požadováno je dodavatel povinen
poskytnout odběrateli na dodaný produkt atesty kvality dle ceníku dodavatele popř subdovatele.
5. Vyšší moc (okolnosti osvobozující od odpovědnosti)
V případě zásahu vyšší moci (okolnosti osvobozující od odpovědnosti) a nezaviněné události jako
stávky a výluky, energetické a dopravní poruchy jsou postižené smluvní strany osvobozeny od
smluvních povinností po dobu a v rozsahu těchto událostí.
Za výše označené okolnosti se neručí ani tehdy, když k nim dojde během prodlení.
6. Dodávky prostřednictvím třetí osoby
Dodavatel může převést svá práva a povinnosti, vyplývající z uzavřené smlouvy, částečně nebo zcela
na jinou firmu, tento postup dodavatel oznámí odběrateli.
7. Zjišťování množství
Při fakturaci zboží - produktů musí být uvedena jednotková cena pouze taková, jaká je uvedena na
objednávce nebo v rámcové smlouvě. Pokud není uvedena cena v objednávce či rámcové smlouvě
bude odběrateli účtována ceníková cena dodavatele.
8. Platební podmínky
a)Objednávka: dodavatel je oprávněn fakturovat po splnění dodávky. Odběratel je povinen uhradit
fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, nebude-li dohodnut jiný způsob placení.
b)Odvolávka z rámcové smlouvy : při fakturaci z rámcové smlouvy tzn. opakující se dodávky probíhá
fakturace k poslednímu v měsíci nebo měsíční inventuře odběratele. Odběratel je povinen uhradit
fakturu do 14 dnů po jejím obdržení.
c)Konsignace: při fakturaci z konsignace probíhá fakturace na základě odsouhlasení spotřeby
k poslednímu inventárnímu dni odběratele v měsíci. Odběratel je povinen uhradit fakturu do 14 dnů
po jejím obdržení.
V případě nezaplacení je dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši dle obchodního
zákoníku.
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Jestliže je odběratel během doby trvání smluvního vztahu (objednávka, rámcová kupní smlouva
nebo konsignace) v prodlení se splatností faktur více než 7 dnů je dodavatel oprávněn upravit
splatnost faktur na základní splatnost tj. 14 splatnost po vystavení, popřípadě požadovat platbu
faktury v hotovosti nebo proformou faktury.
9. Rozhodování sporů
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komory
České republiky v příslušném místě dle sídla dodavatele podle jeho Řádu jediným rozhodcem
zapsaným v listině rozhodců, na němž se strany dohodnou do jednoho měsíce od doručení žaloby
žalované straně. Pokud by k této dohodě v této lhůtě nedošlo, bude spor rozhodován třemi rozhodci
ustanovenými podle Řádu Rozhodčího soudu.
10. Ceník služeb
Produkt
Poplatek faktura zaslání opisu
Poplatek dodací list zaslání opisu
Poplatek Upomínka prodlení faktur
Poplatek „mýtné“
Poplatek ADR
Doprava do 48 hodin po objednání
Doprava do 24 hodin po objednání
Poplatek dřevěná paleta
Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH
a platných poplatku v ČR

Cena
30,-Kč/ks
30,-Kč/ks
50,-Kč/ks
30,Kč/závoz
70,Kč/závoz
10,-Kč/km
12,-Kč/km
290,- Kč/ks

11. Změny smlouvy
„Všeobecné nákupní podmínky firmy Artifex s.r.o. Nový Bor jsou nedílnou součástí rámcové
smlouvy nebo objednávky a případná zrušení, změny a doplnění dohodnutých podmínek musí být
učiněno písemnou formou. Důkaz pro zrušení nebo pozbytí platnosti písemné formy musí být také v
písemné podobě.

Platnost: od 1. srpna 2010
V Novém Boru, Ivo Říčař v.r.- jednatel
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