VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy mativa s.r.o.
IČ 292 90 023 DIČ: CZ29290023
sídlo Anglická 4115/2, 796 04 Prostějov
(dále jen „prodávající“)
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) jsou upravovány vzájemná práva a povinnosti
jednotlivých obchodních vztahů, které vyplývají z jednotlivých prodejů zboží a výrobků mezi prodávajícím a jeho
odběrateli. Tyto VOP nahrazují všechna jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání jednotlivých smluvních stran,
týkající jednotlivého obchodního případu, učiněná nebo uzavřená přede dnem zveřejnění těchto VOP.
I. Definice pojmů
1. „kupující“ je fyzická - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel Smlouvu.
2. „smlouva“ je kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva nebo také každá objednávka ze strany Kupujícího,
která byla potvrzena prodávajícím, uzavřené podle §409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění.
3. „zboží“ jsou plastové obaly – kbelíky, kelímky, dózy vyrobené vstřikováním, lahve, lékovky, lahvičky, dózy
vyrobené vyfukováním z materiálů PP, PET nebo HDPE.
4. „ceník prodávajícího“ je ceník, který je platný ke dni uzavření smlouvy nebo ke dni potvrzení objednávky.
Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, k cenám je připočteno DPH ve výši zákonných předpisů. Za platnou se vždy
považuje cena, kterou má kupující potvrzenou prodávajícím na základě akceptace objednávky.
5. „místo dodání zboží“ je sídlo kupujícího není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
6. „objednávka“ je písemná či elektronickou formou na e-mail prodávajícího info@mativa.cz odeslaná žádost
kupujícího prodávajícímu, která obsahuje minimálně tyto náležitosti:
a) identifikace kupujícího (IČ, DIČ, sídlo, místo dodání liší-li se od sídla, kontaktní osoba pro přejímku,
provozní doba skladu – dny, čas, provozní překážky skladu, bankovní spojení, telefon)
b) přesná identifikace požadovaného zboží dle nabídkového listu prodávajícího (druh, barva, označení,
velikost)
c) počet kusů
d) požadovaný termín dodání
e) požadavek na případné zajištění přepravy prodávajícím
f) podpis a razítko oprávněné osoby za kupujícího
g) e-mail kontaktní osoby stanovené pro příjem fakturace elektronickou formou
e) dohodnutá platební podmínka
II. Cena a platební podmínky
1. Kupující uzavřením smlouvy potvrzuje, že je dostatečně solventní a zavazuje se zaplatit prodávajícímu cenu
sjednanou ve smlouvě nebo prodávajícím potvrzenou v akceptaci objednávku kupujícího do data dohodnuté
splatnosti. Kupující přijetím VOP potvrzuje, že měl možnost se s platnou a aktuální cenou seznámit. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně expedičního balení. K cenám zboží je přičtena zákonná sazba DPH dle aktuálních
zákonných předpisů.
2. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura s náležitostmi daňového dokladu, kterou zašle prodávající
kupujícímu. Fakturace probíhá elektronicky na příslušný e-mail kupujícího, který kupující sdělí prodávajícímu
v zaslané objednávce.
V případě neuvedení kontaktního e-mailu pro fakturaci se má za to, že je shodný s kontaktní osobou,
oprávněnou činit objednávky za kupujícího.
3. Oprávnění fakturovat za objednané zboží vzniká dnem expedice zboží.
4. Platby na základě zálohových faktur jsou uskutečňovány na základě zálohové faktury, zaslané prodávajícím
kupujícímu způsobem dle bodu 2. tohoto článku.
5. Platby jsou standardně uskutečňovány zálohovým platbami, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím
sjednáno jinak.
6. V případě, že kupující nepřevezme zboží v dohodnutý termín ve skladu prodávajícího do 5 ti dnů ode dne
potvrzení, že je zboží připraveno k odběru, považuje se 5. den po zaslaném písemném oznámení o
připravenosti zboží za den oprávněný k fakturaci.
Za každý den prodlení (nad 5. den) je kupující povinnen nahradit náklady na skladování, a to ve výši 1% z ceny
zboží, nejméně však 700,-- Kč bez DPH za každou paletu a za každý den skladování nad rámec dohodnuté lhůty
odběru.

7. V případě nepřevzetí zboží v sídle nebo jiném dohodnutém místě v objednávce ze strany kupujícího má
prodávající právo na úhradu všech vynaložených nákladů na přepravu zboží, zpětné dodání do centrálního
skladu a za každý den skladování dle bodu 6. tohoto článku.
Dnem oprávněné fakturace je den marného dodání zboží.
V případě nepřevzetí zboží dle tohoto bodu v případě zajištění přepravy ze strany prodávajícího je kupující
povinnen zajistit vlastní přepravu z centrálního skladu prodávajícího, a to neprodleně do 5 dnů ode dne
oficiálního expedičního dne.
8. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05%
denně z dlužné částky až do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky až do zaplacení.
V případě neuhrazení faktury kupujícím ve lhůtě splatnosti má prodávající právo zadržet zboží až do uhrazení
dlužné částky.
9. Podmínkou plnění dalších objednávek je úplné zaplacení předchozích závazků kupujícího vůči prodávajícímu.
To platí i pro závazky, jejichž termín splatnosti ještě neuplynul. V tomto případě se má za to, že požadavek na
novou objednávku nemůže být dříve než uplyne řádné splnění předchozího závazku, vyplývající z předchozího
dodání zboží.
10. Prodávající je oprávněn vždy cenu upravit, o této skutečnosti je předem povinen informovat kupujícího,
který má právo od smlouvy odstoupit.
III. Dodání, další ujednání o přepravě, vyzvednutí zboží
1. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno dovozem zboží do sídla společnosti pokud není ve smlouvě
určeno jinak.
2. Vykládku u kupujícího zajišťuje vlastními silami a na své náklady kupující.
3. K převzetí zboží dochází okamžikem faktického převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.
V případě dopravy zboží smluvním dopravcem kupujícího dochází k převzetí zboží okamžikem předání zboží
tomuto dopravci prodávajícím.
4. Při převzetí zboží kupující okamžitě provádí přejímku a kontroluje shodu s objednávkou. Na pozdější
reklamace, kromě vad, na které se vztahuje záruka dle Obchodního zákoníku, nebude brán zřetel. V případě
zjištění nesrovnalostí kupující neprodleně informuje prodávajícího a zasílá reklamační protokol elektronickou
cestou na info@mativa.cz. V reklamačním protokolu uvede zjištěné nesrovnalosti.
5. Prodávající při dodání nebo převzetí zboží vystaví kupujícímu dodací list, který potvrdí kupující nebo jim
pověřená osoba. Potvrzený dodací list zasílá neprodleně po provedení přejímky naskenovaný elektronickou
cestou na info@mativa.cz
6. Zboží je dodáváno na nevratných paletách v uceleném množství dle technického listu produktu.
7. O konkrétním termínu dodání je kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na kontaktní
osobu kupujícího.
8. Adresa centrálního skladu prodávajícího:
mativa s.r.o., Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov
tel. : +420 739 445 153 / +420 584 140 092
e-mail: info@mativa.cz
provoz skladu: dle předchozí dohody
9. Prodávající neodpovídá za vady zboží, způsobené přepravcem kupujícího. Škoda na zboží, která vznikla po
přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na
zboží došlo v důsledku zavinění na straně prodávajícího.
VI. Odpovědnost za vady
1. Kupující si před uzavřením smlouvy vyžádal vzorky nebo zkušební dodávku. Kupující toto zboží prohlédl,
podrobil testu, prověřil jakost, vlastnosti a funkčnost a prohlašuje, že zboží zcela odpovídá jeho požadavkům a
nemá žádných výhrad ani námitek.
2. V dalším jsou platná ujednání Obchodního zákoníku.
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, vzniklé v důsledku jeho nevhodného použití. Vhodnost náplně do
konkrétního obalu – zboží dodaném zohledňuje kupující na základě vlastní zkoušky. Kupující provádí vlastní test
expedičních možností dle svých možností a charakteru manipulace se zbožím, které je baleno v dodávaných
obalech.
VII. Výhrada vlastnického práva
1. Veškeré zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení všech pohledávek prodávajícího
vůči kupujícímu z obchodního styku.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí kupující prodávajícímu všechny
náklady, které mu v příčinné souvislosti s takovým postupem prokazatelně vzniknou.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží.
3. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2013 a pro kupujícího účinné dnem, kdy uzavře s prodávajícím smlouvu nebo
odešle objednávku prodávajícímu.
4. Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná,
lze-li je od neplatného ustanovení oddělit.
5. Smluvní strany se zavazují všechny spory ze vzájemného obchodního vztahu řešit přednostně dohodou.
6. Vystavením kterékoliv objednávky zboží zaslané Prodávajícímu kupující potvrzuje, že se s těmito VOP
uvedenými na adrese www.mativa.cz seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat a postupovat podle
nich.

V Prostějově dne 1.1.2013

