Kupní smlouva / všeobecné obchodní podmínky o dodávkách zboží
Blue Trading Group s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, DIČ :CZ 26062364, společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: C 264633
I. Předmět kupní smlouvy, dále jen „objednávka“ nebo „smlouva“

IV. Další ujednání

a) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží podle výběru kupujícího z aktuální
nabídky vztahující se k určitému termínu dodání tak, jak je specifikováno v kupní
smlouvě.
b) Kupující se zavazuje takové zboží odebrat a zaplatit podle vystavených dokladů (faktury,
dodacího listu, zálohové faktury, pro forma faktury apod.)
c) Prodávající předá zboží kupujícímu prostřednictvím smluvního přepravce (např.
Česká pošta a.s., PPL s.r.o. a dalších) od kterého je kupující povinen zásilku odebrat.
Neodebere-li kupující zásilku zboží od přepravce, vystavuje se riziku, že kupujícímu bude
vystavena faktura za náhradu marného přepravného.
d) Ceny zboží v objednávce jsou uvedeny vždy bez DPH za jednotku, množství je
specifikováno v tabulce objednávky.
e) Přílohou této smlouvy bude kopie výpisu obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
kupujícího, pokud ji prodávající vyžaduje.

a) Pro případ nezaplacení zálohy si účastníci sjednávají právo pro prodávajícího odstoupit
z tohoto důvodu od přijaté objednávky.
b) Pro případ, že kupující objednané zboží neodebere, nebo ve sjednané lhůtě nezaplatí ani
po dvou marných upomínkách kupní cenu se sjednává právo prodávajícího na smluvní
pokutu ve výši dvacet procent z kupní ceny neodebraného zboží. Právo prodávajícího na
náhradu škody tím není dotčeno.
c) Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny včetně zálohy na zaplacení kupní
ceny si účastnící sjednávají úrok z prodlení ve výši osmnácti procent p.a.
d) Pokud kupující zaplatí celou kupní cenu v hotovosti při předání a převzetí dodávky
a současně má v té době uhrazeny veškeré své předcházející závazky vůči prodávajícímu,
zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu slevu kupní ceny ve výši tří procent z celkové
kupní ceny dodávky. Toto ujednání se nevztahuje na zboží, které je v akční nabídce za
zvlášť výhodných podmínek.

II. Termín dodání zboží
a) Termín dodání je vyjádřen ve sloupci „termín“ datem, měsícem nebo kvartálem
specifikovaného roku. Termín může být též slovně specifikován kdekoli na smlouvě.
b) Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu nebo částečně uspokojit jeho objednávku
v termínech, specifikovaných v objednávkách, nejvýše do čtyřiceti dnů po vypršení
sjednaného termínu dodání nebo do dvou měsíců od data vyhotovení objednávky, pokud
není termín dodání sjednán. Takový závazek pro prodávajícího neplatí v případě, že kupující
dosud neuhradil v plné výši některou z předcházejících dodávek, které jsou po splatnosti.
V takovém případě lhůta pro prodávajícího začíná běžet ode dne, následujícího po dni, kdy
kupující uhradil veškeré své závazky po splatnosti. Prodávající může po marných čtyřiceti
dnech od sjednaného termínu dodání jednostranně odstoupit od konkrétní kupní smlouvy
jako celku nebo její části, pokud kupující na výzvy prodávajícího své závazky v prodlení
nesplnil. Při odstoupení od kupní smlouvy se prodávající nezbavuje nároku na škodu
vzniklou, kterou posuzuje stejně jako v článku IV. této smlouvy.
c) Kupující může odstoupit od části nebo celku plnění smlouvy pouze v případě písemné
dohody s prodávajícím nebo při porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
III. Zaplacení kupní ceny
a) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu podle zálohové faktury vystavené
prodávajícím. Prodávající má právo vystavit zálohovou fakturu v případě, že celková suma
objednávky je podle jednotkových cen a množství vyšší než sto tisíc korun českých bez
DPH nebo této hodnotě odpovídá hodnota v jiné měně po přepočtu ročním kurzem ČNB
v roce sepsání kupní smlouvy.
b) Prodávající tuto zálohu bude také vždy požadovat, pokud má nějaké pochybnosti
o solventnosti kupujícího.
c) Vlastnické právo kupujícího ke zboží vzniká až po úplném zaplacení kupní ceny
prodávajícímu.

e) Pro případ změny měnových kurzů nebo jiných změn na trhu po uzavřené objednávce,
které nelze předvídat, do doby předání zboží se sjednává pro prodávajícího právo zvýšit
sjednanou kupní cenu zboží, nejvýše však o osm procent. Na tuto změnu prodávající
kupujícího upozorní na příslušném dokladu, jako je dodací list nebo faktura. Pokud by byla
kupní cena některého zboží z nějakých jiných důvodů vyšší, než o osm procent z kupní
ceny na objednávce musí prodávající sjednat s kupujícím dodatek k objednávce na zboží,
kterého se tato změna týká. Kupující má však v tomto případě právo od objednávky
takového zboží odstoupit. V plném rozsahu může kupující od objednávky odstoupit
v případě, že by se navýšení ceny o více než osm procent dotklo téměř celého sortimentu
na konkrétní objednávce. Pokud se změna cen o více jak osm procent týká nikoliv celého
sortimentu z objednávky, ale pouze dílčího objednaného zboží, má kupující právo odstoupit
od objednávky tohoto specifikovaného druhu zboží.
V. Nároky z vad zboží
a) Kupující je povinen odebrané zboží překontrolovat jestli nevykazuje zjevné výrobní nebo
právní vady a tyto zjištěné vady neprodleně oznámí prodávajícímu nejdéle do čtyřiceti
dnů od převzetí zboží. Neučiní-li kupující kontrolu kvality, bere na sebe případné riziko, že
prodávající neuzná jeho nároky ze zjevných nebo právních vad, protože kupující zanedbal
příjem zboží a kontrolu kvality.
b) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, prodávající
odstraní tyto vady:
- odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
- odstranění vad dodáním chybějícího zboží, které není prokazatelně dodané a odstranění
právních vad
- odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné

- poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny
- navrátí kupní cenu zboží, jestliže jsou vady jinak neodstranitelné
c) Volbu mezi výše uvedenými nároky může prodávající přiznat kupujícímu, pokud
kupující nároky oznámí prodávajícímu včas v protokolu zjištěných vad zaslaných
bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Uplatněný nárok nemůže kupující
měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou
neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady,
může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez
zbytečného odkladu poté, kdy prodávajícímu oznámil tuto skutečnost.Neodstraní-li
prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že
vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou
slevu z kupní ceny. Vedle výše uvedených nároků, má kupující nárok na náhradu
škody, jakož i na smluvní pokutu, jsou-li sjednány. Neoznámí-li kupující volbu svého
nároku ve lhůtě výše uvedené, má nároky z vad jako při nepodstatném porušení
smlouvy.
d) Ostatní vady je prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo
dodáním náhradního zboží. Zvoleným způsobem však nesmí způsobit kupujícímu
vynaložení nepřiměřených nákladů.
e) Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím přiměřené lhůty,
kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad
zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí
kupujícímu, že nesplní povinnosti v této lhůtě.
f) Nároky z vad zboží jsou samostatnými nároky stejně tak jako nárok na zaplacení kupní
ceny podle sjednaných podmínek její splatnosti.
VI. Závěrečná ujednání
a) Obsah smlouvy je možné měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě, na jejímž
obsahu a formě se obě smluvní strany dohodly.
b) Je-li učiněna objednávka telefonicky, faxem, emailem nebo jinou cestou (e-shop, či
jinou elektronickou komunikací) je touto cestou kupní smlouva uzavřena se stejnou
vymahatelností obou stran tak, jako by byla sepsána písemnou formou. V tomto
případě se vychází z předpokladu, že odběratel se s textem kupní smlouvy seznámil již
v minulosti a tedy jsou mu podmínky dobře známy.
c) Smlouva byla uzavřena podle skutečné a svobodné vůle obou účastníků.
Smluvní strany prohlašují, že se před podepsáním této smlouvy podrobně seznámily
s jejím obsahem, který vyjadřuje srozumitelně a určitě jejich vůli, že nebyla sepsána
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné skutečnosti,
které by bránily uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků. Na důkaz toho připojují
své podpisy.
d) Právní vztahy touto smlouvou neupraveny se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku, ev. občanského zákoníku či dalšího příslušného právního předpisu České
republiky.

