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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
1. Předmět úpravy 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KOVEX W.K., spol. s r.o., 
IČ 47668911, DIČ CZ47668911, se sídlem Škrbeňská 988, 739 34 Šenov, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 4847 jako prodávající 
(dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je podnikatel. 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní 
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 
a) Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu výrobky vyráběné KOVEX W.K., spol. s r.o. (dále jen „zboží“) v množství a specifikacích uvedených v jednotlivých 
objednávkách vystavených Kupujícím. 
b) Kupující je povinen toto objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu.  
2. Čas plnění 
Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností Prodávajícího v dohodě s Kupujícím. Termín dodávky stanoví potvrzená objednávka, přičemž o 
konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje Prodávající. Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je Prodávající oprávněn dodat zboží po 
uplynutí původní sjednané dodací doby. Tento nový termín dodávky je Prodávající povinen neprodleně projednat s Kupujícím. 
3. Dodání 
a) Zboží odesílá Prodávající a je dodáno jeho předáním prvnímu dopravci (fyzická nebo právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy nebo 
pošta). Způsob dopravy určí Prodávající po dohodě s Kupujícím.  
b) Strany si mohou navzájem sjednat, že zboží je dodáno již tím, že Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě organizační složky Prodávajícího, z níž 
je expedice prováděna (umožnění osobního odběru). 
c)  Spolu se zbožím předá Prodávající Kupujícímu (dopravci) také dodací list. 
4. Přechod vlastnictví ke zboží a odpovědnost za škody 
Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem prodeje, přechází na stranu Kupujícího okamžikem úplného zaplacení zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího 
dodáním zboží podle článku 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
5. Cena zboží 
Cena zboží je určena příslušným ceníkem vydaným Prodávajícím pro určitý sortiment výrobků a platným na příslušné období, nebo je dohodnuta přímo kupní 
smlouvou. V ceníkové ceně je zahrnuto dopravné (nezahrnuje expresní služby) na místo určení v rámci ČR a obal. Při objednávce do 5000,- Kč bez DPH není 
dopravné hrazeno, expediční náklady budou vyúčtovány Kupujícímu. 
6. Faktura a doba splatnosti 
Cena zboží bude Prodávajícím vyfakturována Kupujícímu bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Lhůta splatnosti činí  15kalendářních dnů od data vystavení faktury 
nebo je určena kupní smlouvou. V případě pozdní úhrady faktury se Kupující zavazuje zaplatit jako smluvní pokutu poplatek z prodlení ve výši 0,1% (jedna desetina 
procenta) z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Je-li smluvené množství dodáváno Prodávajícím Kupujícímu v několika zásilkách, je možno fakturovat 
každou zásilku samostatně. 
7. Slevy při dodávkách zboží 
Množstevní rabaty: základní rabat při objednávce nad 5 000,-Kč bez DPH činí 10% 
Množstevní  rabat se stanoví s ohledem na finanční hodnotu předložené poptávky, nebo dle odebraného množství za předchozí kalendářní rok! 
Obchodní rabaty:  vlastní doprava ............................ 1,5 % 
  platba zálohou nebo dobírkou .... 1,5 %     (viz  níže) 
Obchodní rabat za platbu zálohou(předem) se nevztahuje na dobírku do 5000,- Kč bez DPH. 
Rabaty se propočtou uvedeným % z plné ceny výrobků bez DPH.  
8. Přirážky při podlimitní dodávce 
Podlimitní dodávkou se rozumí dodávka zboží dle objednávky Kupujícího od 1000,- do  5 000,- Kč bez DPH. 
V takovém případě budou účtovány tyto expediční poplatky: 
 za balík na dobírku :  od 1000 do 2000,- Kč bez DPH .......  100,- Kč bez DPH  bez dobírky    .............    100,- Kč bez DPH 
                                    od 2001 do 5000,- Kč bez DPH .......  150,- Kč bez DPH  bez dobírky    .............    100,- Kč bez DPH 
Dodávky do 1000,-Kč bez DPH budou řešeny s Kupujícím samostatně! 
9. Povinnosti Kupujícího při převzetí zásilky 
Kupující je povinen ihned po obdržení (převzetí) zásilku zkontrolovat, a to co do druhu, kvality a množství zboží. Zjištěné vady, které při této prohlídce Kupující zjistil, 
nebo které při řádné péči zjistit mohl, je povinen oznámit Prodávajícímu písemnou reklamací. 
Reklamace týkající se množství musí být uplatněny ihned po převzetí zboží Kupujícím, ostatní reklamace do 15 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Reklamace budou 
řešeny podle článku 10 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
10. Odpovědnost za vady, záruka  
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží přepravou zboží, nebo nevhodným zacházením či skladováním zboží u Kupujícího, viz Základní pravidla pro 
manipulaci  s výrobky a jejich ochranou před poškozením.  
Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady produktů. 
Prodávající neodpovídá za vady na zboží vzniklé v důsledku opotřebení při jeho používání nebo nevhodným zacházením či skladováním. 
Reklamace Kupujícího musí  mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, o jakou vadu se jedná a jak se vady projevují.  
Kupující musí také určit, jaké nároky z vad uplatňuje. 
Prodávající je povinen se k reklamaci Kupujícího bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a v tomto vyjádření uvést, zda uznává svoji odpovědnost za vadu zboží 
reklamovanou Kupujícím či nikoli, a v případě, že svoji odpovědnost za vadu zboží neuznává, je povinen uvést z jakého důvodu. 
Uzná-li Prodávající svoji odpovědnost za vady zboží, je povinen poskytnout Kupujícímu dle jeho volby chybějící zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
odstranit vady zboží opravou, nebo v případě, že oprava zboží nebude možná, dodat Kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné. Provedenou volbu nemůže Kupující 
měnit bez souhlasu Prodávajícího. 
11. Vyšší moc 
Všechny případy vyšší moci nebo nezaviněné události, jako provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky osvobozují toho, kdo je jimi postižen, od 
smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů. 
12.  Závěrečná ustanovení 
Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým názvem i ochrannou známkou, a to jak na výrobku, tak i na obalech, ledaže se s Kupujícím dohodne  jinak. 
Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu Kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu. 
Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. 
Pokud není v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 04.01.2021. 


