VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Elektropřístroj s. r. o.,
Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Elektropřístroj s. r. o. (dále jen EPM) je výrobcem a prodejcem stykačů, příslušenství k nim, tepelných nadproudových relé,
spouštěčů motorů a vačkových spínačů, dodávaných pod značkou EPM.
2. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EPM (dále jen VOP) jsou závazné pro všechny kupní smlouvy uzavřené po datu
účinnosti těchto VOP a představují jejich nedílnou součást. Výjimkou jsou případy, kdy se EPM a kupující dohodnou písemně jinak.
3. EPM a kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzují svůj souhlas s těmito VOP, které upravují právní vztahy mezi EPM a kupujícím při
dodávkách zboží na základě kupní smlouvy.
II. SMLUVNÍ DOKUMENTY
1. Základním dokumentem upravujícím vztahy mezi EPM a kupujícím jsou VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
uzavřené mezi EPM a kupujícím. Smluvní strany mohou výslovným ujednáním v kupní smlouvě jednotlivá ustanovení VOP nahradit,
doplnit nebo zrušit.
2. Základním dokumentem, řídícím ceny zboží, je aktuální Nabídkový ceník spínacích přístrojů EPM (dále jen ceník). Označení
výrobků v tomto ceníku je v souladu s technickou dokumentací EPM.
3. Jednotlivá ustanovení těchto VOP mohou být nahrazena, doplněna nebo zrušena ustanoveními Smlouvy o dodávkách, uzavřené
mezi EPM a kupujícím pro příslušný kalendářní rok.
III. OBJEDNÁVKA
1. Objednávku zboží zasílá kupující e-mailem nebo poštou. Ve výjimečných případech může být převzata i telefonicky, nebo textovou
zprávou SMS.
2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího (název a sídlo firmy, DIČ), typ objednaného zboží (v souladu s
obchodně technickou dokumentací EPM, tj. katalogem a ceníkem), místo určení a způsob dopravy (osobní odběr, ČP s. p. popř. jiný
přepravce). Neurčí-li kupující v objednávce způsob dopravy, EPM zasílá zboží službou Česká pošta s. p. - DR. (viz také čl.VI/3)
3. EPM je povinen písemně oznámit kupujícímu převzetí objednávky ke zpracování; písemnou formou se rozumí přednostně e-mail.
4. EPM objednávku po vyjasnění, je-li ho třeba, písemně potvrdí, případně informuje zákazníka o důvodech nepřijetí objednávky.
IV. KUPNÍ SMLOUVA
1. Kupní smlouva vznikne akceptací objednávky kupujícího, tj. doručením písemného potvrzení objednávky kupujícímu, nebo
předáním zboží kupujícímu v expedičním skladu EPM, nebo předáním zboží k přepravě pro kupujícího prvnímu přepravci.
2. EPM má právo na odstoupení od kupní smlouvy před započetím plnění předmětu smlouvy, jestliže kupující je v prodlení s úhradou
jiného svého finančního závazku vůči EPM. Odstoupení od smlouvy musí EPM oznámit kupujícímu písemně s uvedením důvodu.
V. CENA
1. Nabídková cena zboží v Kč bez DPH je uvedena v Nabídkovém ceníku spínacích přístrojů EPM.
2. EPM si vyhrazuje právo na změnu Nabídkového ceníku spínacích přístrojů EPM. Každá změna tohoto ceníku musí být oznámena
kupujícímu předem. Případný nesouhlas kupujícího s touto změnou může být důvodem ke zrušení kupní smlouvy.
3. Cena je stanovena v dopravní paritě EXW Praha podle INCOTERMS 2010, jednotkové balení přístrojů je zahrnuto v ceně.
4. V ceně není obsažena hodnota přepravního obalu, opotřebení vratného obalu, balné ani cena dopravy na místo určení.
VI. DODACÍ PODMÍNKY
1. Místem plnění je expediční sklad EPM na adrese Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4 – Modřany.
2. Základní dodací podmínkou je EXW Praha podle INCOTERMS 2010. Riziko škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem
převzetí či předání zboží prvnímu přepravci.
3. Jako opatření vůči poškození či rozbití částí výrobků EPM, jsou výrobky obsahující keritové (keramické) komory posílány uložené
na paletách přepravní sběrnou službou.
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, zavazuje se kupující zaplatit částku, odpovídající ceně zboží a služeb včetně DPH, před
datem vystavení daňového dokladu – na základě vystavené zálohové faktury. V ostatních případech se kupující zavazuje zaplatit
dodané zboží a služby nejpozději v den splatnosti, uvedený na daňovém dokladu, vystaveném EPM.
2. EPM je oprávněn vystavit daňový doklad za zboží a služby v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání na účet EPM.
4. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou jakékoli části svého závazku vůči EPM, je EPM oprávněn účtovat kupujícímu úrok z
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku i tehdy, jestliže zboží bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu rizika
škody na zboží na kupujícího.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení.
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VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE
1. Výrobky dodávané EPM jsou certifikovány příslušnými autorizovanými osobami a odpovídají stanoveným technickým předpisům.
2. Systém jakosti EPM je certifikován podle ČSN EN ISO 9001:2001.
3. Kupující je povinen zboží si při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Vady dodávky (tj. typ nebo množství dodaného zboží
neodpovídá objednávce nebo dodacímu listu, jakož i zjevné vady) je kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od doručení
zboží, jinak je EPM odpovědnosti za vady dodávek zproštěn.
4. EPM poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
5. Záruka se vztahuje pouze na zboží, které buď prokazatelně nebylo vůbec používáno, nebo které bylo řádně namontováno a
provozováno v souladu s pokyny pro montáž a obsluhu.
6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě, nesprávným skladováním, chybným vnějším připojením, mechanickým
poškozením a poškozením vnějšími vlivy (přetěžování, nesprávná obsluha a účinky elektrických veličin nepřípustných velikostí).
7. Reklamace týkající se závad ve funkčnosti zboží uplatňuje kupující u prodávajícího, kde bylo zboží zakoupeno.
8. Jestliže kupující prodá zboží třetí osobě, může tato uplatnit reklamaci přímo u EPM.
9. Reklamace musí být uplatněna písemně a reklamační protokol musí obsahovat údaje umožňující identifikaci vadného zboží, popis
závady a záruční list nebo doklad o nabytí zboží. Reklamované zboží musí být předloženo kompletní s neporušenou plombovací
nálepkou. U vadného zboží, které nebylo dosud použito, vzniká kupujícímu právo na výměnu v případech, kdy zboží nebylo
poškozeno nebo jinak znehodnoceno (například popisy apod.).
10. EPM má vždy právo na výměnu vadného výrobku namísto opravy.
11. EPM vyřídí reklamaci do třiceti dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuto jinak.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto VOP jsou platné do vydání nových VOP EPM.
2. Právní vztahy vyplývající ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory, vzniklé z
takových smluv, nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány před Rozhodčím soudem České republiky, k. s., expozitura Praha podle
Rozhodčí doložky č. 8. Smluvní strany se zavazují splnit povinnost uloženou jim rozhodčím nálezem ve lhůtách v něm uvedených.
3. Jestliže by tyto VOP trpěly právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy, nebo i jinak, a to zejména takovými, které by
podle právních předpisů způsobily neplatnost nebo neúčinnost těchto VOP, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo
neúčinnost celých VOP. Všechna ustanovení těchto VOP jsou oddělitelná, a pokud se jakékoli ustanovení stane neplatným,
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a VOP budou posuzovány, jakoby
tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovaly. Namísto neplatného, nebo neúčinného ujednání se EPM a kupující zavazují nahradit
tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu těchto VOP bylo dosaženo.

Elektropřístroj s. r. o.

V Praze dne 1. 1. 2016
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