VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Valsabbia Praha, s.r.o.
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o prodeji zboží,
objednávky a potvrzení objednávek, kde na straně prodávajícího vystupuje společnost
Valsabbia Praha, s.r.o – je li dále uváděn prodávající, je jím myšlena vždy společnost Valsabbia
Praha, s.r.o. Při sjednání kupní smlouvy se má za to, že kupující se seznámil s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami uveřejněnými na internetové adrese www.valsabbia.cz
(„VOP“) a tyto akceptoval nejpozději při odeslání objednávky společnosti Valsabbia Praha, s.r.o.
V případě uzavření smlouvy (ať již formou Potvrzení objednávky nebo jiným způsobem uzavření
smlouvy) se tyto VOP automaticky stávají součástí každé uzavřené smlouvy. Jakékoliv změny
(odlišnosti), výhrady nebo ujednání odchylná od těchto VOP uvedená kupujícím v objednávce
nejsou pro společnost Valsabbia Praha, s.r.o. závazná. Tyto VOP lze akceptovat jen jako celek,
bez výhrad, jako podmínku pro uzavření kupní smlouvy. Jakékoliv případné odchylky pro ad hoc
smlouvu jsou pro společnost Valabbia Praha, s.r.o. závazná pouze od okamžiku, kdy je
výslovně písemně a jednoznačně potvrdí pouze prostřednictvím statutárního zástupce
společnosti Valsabbia Praha, s.r.o. V případě rozdílu mezi obsahem těchto VOP a obsahem
objednávky kupujícího mají přednost ustanovení těchto VOP.
2. Nabídky, kalkulace a objednávky
2.1 Všechny podmínky a kalkulace jsou považovány za závazné v případě, že byly uskutečněny
písemně a také písemně potvrzeny společností Valsabbia Praha, s.r.o. Návrhy na uzavření
kupní smlouvy, které je možné označit také jako objednávka kupujícího, potvrzuje společnost
Valsabbia Praha s.r.o. písemně prostřednictvím dokumentu „Potvrzení objednávky“ a „Dodacím
listem“. Potvrzení objednávky kupujícího ze strany společnosti Valsabbia Praha, s.r.o. se
považuje za akceptaci a tedy uzavření kupní smlouvy a obsahuje zejména množství a druh
dodávaného zboží, cenu a termín a způsob dodání. Společnosti Valsabbia Praha, s.r.o. vznikají
závazky pouze na základě těchto dokladů a v rozsahu údajů v nich uvedených, ledaže by
společnost Valsabbia Praha s.r.o. uzavřela s kupujícím napřímo samostatnou kupní smlouvu
(jednotlivou či rámcovou); i v posléze uváděném případě se na takto uzavřenou smlouvu
vztahují tyto VOP, pokud jejich aplikaci uzavřená smlouva výslovně nevylučuje.
2.2 Objednávka a potvrzení objednávky se považují za platně přijaté pouze v případě, že byly
učiněny písemně a zaslané poštou nebo e-mailem na kontaktní adresu smluvních stran.
3. Ceny
3.1 Pokud se účastníci nedohodnou jinak, je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu
uvedenou v Potvrzení objednávky. Není-li v Potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, jsou
ceny uváděny bez DPH a nezahrnují dopravné, balné ani jiné poplatky a daně.
3.2 Prodávající vystaví kupujícímu fakturu na kupní cenu včetně dalších úhrad. Platby jsou splatné
na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, v případě platby předem na účet sděleny
v Potvrzení objednávky, případně jiném dokladu. Platby v hotovosti jsou prodávajícím
akceptovány pouze ve výši povolené platnými právními předpisy, které stanovují maximální výši
plateb v hotovosti. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu bez předchozího upozornění
penalizační fakturu na úrok z prodlení, který činí 0,15% za každý den prodlení. Tím není dotčen
nárok na náhradu škody způsobenou pozdní úhradou kupní ceny. Prodávající má právo
kdykoliv jednostranně bez dalšího zrušit nebo omezit objednávky kupujícího, nebo odstoupit od
kupní smlouvy v případě, že kupující neplní řádně a včas své závazky plynoucí z předchozích
smluv nebo objednávek.
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4. Dodání zboží
4.1 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je prodávající povinen dodat zboží během lhůty sjednané ve
smlouvě. Dodání zboží mimo sjednaný termín z odůvodněných příčin neopravňuje kupujícího
odstoupit od smlouvy. Takové dodání se nepovažuje za porušení povinností ze strany
prodávajícího. Pokud není dohodnuto jinak, uskutečňuje se dodání zboží v sídle prodávajícího,
a to do 7 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. V takovém případě přechází
nebezpečí škody na zboží kupujícího v době, kdy jej kupující převezme v sídle prodávajícího,
nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující
poruší smlouvu tím, že si zboží nepřevezme. V případě, že si kupující ve stanovené lhůtě zboží
nepřevezme, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn odmítnout
dílčí plnění dle smlouvy. Hmotnost, jakost, kvalita nebo množství zboží dodaného kupujícímu
se může o 10 % lišit od údajů uvedených v Potvrzení objednávky, přičemž tato skutečnost
nepředstavuje porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
4.2 V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou, že zboží bude zasláno do sídla kupujícího
nebo na jiné místo kupujícím určené, je závazek prodávajícího splněn a k přechodu nebezpečí
škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci
k přepravě a dodávka je označena jako zásilka pro kupujícího. Dodávka se uskutečňuje bez
obalu a zabezpečení zboží před korozí.
4.3 V případě dodání zboží do sídla kupujícího nebo do jiného místa určeného kupujícím hradí
náklady na dopravu zboží kupující, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající považuje
zboží za převzaté, vždy pokud od kupujícího neobdrží do 24 hodin od oddání zboží písemné
sdělení o výhradách. Od okamžiku dodání zboží je kupující zcela a výhradně odpovědný za
použití, skladování a další manipulaci. Rovněž odpovídá za dodržení právních norem, které se
vztahují k ochraně prostředí v souvislosti se zbožím, balením a balícím materiálem.
4.4 Při převzetí zboží je kupující, resp. jím pověřená osoba povinna potvrdit převzetí zboží na
dodacím listu, případně jiném dokladu.
4.5 V případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 100% ceny zboží a dále veškeré náklady spojené s dopravou zboží a náklady
spojené s dodávkou zboží, to vše do 15 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím. Tím není
dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
4.6 Prodávající je oprávněn uskutečňovat dodávku zboží po částech.
5. Výhrada vlastnictví a zajištění nároků prodávajícího
5.1 Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně ve vlastnictví prodávajícího až do úplného
splacení kupní ceny zboží a vedlejších plateb s tím souvisejících. Do doby řádného a úplného
splacení celé kupní ceny si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady
kupujícího bez ohledu na to, kde a v koho držení se zboží nachází. Kupující bere na vědomí
a zavazuje se, že zboží bude až do úplného splacení kupní ceny jednoznačně identifikovatelné.
V době od dodání zboží do jeho úplného splacení nese kupující odpovědnost za všechny ztráty
a poškození, částečné nebo úplné, které na zboží vzniknou.
5.2 Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat od kupujícího před vystavením Potvrzení objednávky
nebo i poté dostatečné zajištění (ručení, záruka aj.) k tomu, aby mohl zajistit řádné plnění všech
sjednaných podmínek smlouvy, resp. aby prodávající měl jistotu úhrady kupní ceny. Prodávající
může požadovat zálohové platby nebo platby předem.
5.3 Prodávající má právo pozastavit sjednané objednávky zboží, resp. odstoupit od smlouvy
v případě, že:
‐ kupující neplní své smluvní povinnosti řádně a včas
‐
kupující je v likvidaci, byl na něj podán insolvenční návrh
‐ kupující zastavil své platby nebo byl opakovaně v prodlení s úhradou plateb
prodávajícímu
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6. Záruka
6.1 Společnost Valsabbia Praha s.r.o. poskytuje záruku na zboží ve smyslu ustanovení § 2113
občanského zákoníku v délce tří měsíců.
6.2 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodného použití zboží, neodborné
manipulace, ošetření zboží či skladování kupujícím nebo osobami, kterým kupující umožnil
dispozici se zbožím.
6.3 V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace, má prodávající právo vyřídit reklamace
některým z níže uvedených způsobů:
‐ opravit vadu nebo
‐ dodat náhradní zboží po vrácení reklamovaného zboží nebo
‐ poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny až do výše kupní ceny, a to po vrácení
zboží.
Právo volby způsobu vyřízení reklamace má prodávající.
7. Reklamace zboží
7.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží podle množství a druhu a bezvadnosti co nejdříve po
přechodu nebezpečí škody na zboží.
7.2 V případě, že je zboží dodáváno do sídla kupujícího nebo do jiného místa určeného kupujícím,
může být prohlídka zboží odložena až do doby, kdy bude zboží dopraveno do místa určení.
Zjištěné vady je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu pro
provedení prohlídky, nejpozději však do 24 hodin od přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího. Reklamace skrytých vad je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu
nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží. Platí, že okamžikem,
kdy kupující započne se zpracováním zboží, resp. jeho poskytnutím třetí osobě, takovým
jednáním potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství, kvalitě a provedení v souladu se
smlouvou. Odpovědnost prodávajícího za jakoukoliv škodu (ať již má původ ve zboží nebo
jednání prodávajícího) je pro každou smlouvu (zahrnujíce i vícero uzavřených smluv mezi
prodávajícím a jedním kupujícím v období 30 po sobě jdoucích dnů) omezena částkou ve výši
1,5 násobku kupní ceny za dodávku zboží dle přísl. smlouvy.
7.3 Nároky z vad zboží zanikají v případě, že:
‐ reklamace nebyla provedena řádně a včas
‐ v případě, že prodávajícímu nebyla umožněna prohlídka dodaného zboží
k prověření oprávněnosti reklamace.
7.4 Zpětné odeslání zásilky (zboží) společnosti Valsabbia Praha s.r.o. bude akceptováno pouze po
předchozím písemném souhlasu společnosti Valsabbia Praha s.r.o. Případné reklamace
nezakládají právo kupujícího na neuhrazení kupní ceny zboží.
7.5 Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně, v sídle prodávajícího a reklamace musí
obsahovat tyto náležitosti:
‐ označení zásilky, předmět reklamace, specifikace vady zboží, číslo faktury nebo
dodacího listu, datum expedice, označení subjektu, který reklamaci uplatňuje,
označení místa, kde se nachází reklamované zboží.
8. Nepředvídatelné okolnosti
8.1 V případě překážek, které nastaly nezávisle na vůli společnosti Valsabbia Praha s.r.o. a brání
ji ve splnění povinností z kupní smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že tuto překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala (dále jen „vyšší moc“), je společnost Valsabbia Praha s.r.o. oprávněna od smlouvy
odstoupit (částečně nebo v plném rozsahu), a to bez vzniku odpovědnosti za škodu, která
vznikne kupujícímu nebo třetím osobám. Kupující se zavazuje, že v takovém případě nebude
vůči společnosti Valsabbia Praha s.r.o. uplatňovat žádné nároky na náhradu škody.
8.2 Strana, která nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci je povinna o této skutečnosti
druhou stranu bez zbytečného odkladu písemně informovat, pokud to okolnosti vyšší moci
nevylučují.
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9. Odstoupení od smlouvy
9.1 Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit kromě případů stanovených v jiných
ustanoveních této smlouvy také v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy
(zejména občanským zákoníkem).
9.2 Za porušení smlouvy podstatným způsobem se pro účely odstoupení od smlouvy považuje
zejména prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a to i částečné, resp. prodlení s převzetím
zboží.
9.3 Odstoupení od smlouvy se děje tak, že účastník zašle druhému účastníku smlouvy odstoupení
od smlouvy písemně (za písemnou formu se považuje i e-mailová korespondence). V případě
poštovní korespondence, pokud se zásilka vrátí zpět jako nedoručená, považuje se za den
doručení zásilky třetí den ode dne jejího odeslání druhé straně.
9.4 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží nebo s převzetím zboží po dobu delší
než 7 dnů, vzniká prodávajícímu právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny
zboží (vč. DPH). Vedle toho je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Tím není dotčen
nárok prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Zákaz vývozu zboží
10.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího dodané zboží,
které je předmětem dodávky z jednotlivých smluv exportovat nebo reimportovat.
10.2 V případě porušení povinnosti dle bodu 10.1 má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši
30% z ceny zboží, a to bez ohledu na zavinění kupujícího. Tím není dotčen nárok prodávajícího
na náhradu škody v plném rozsahu.
10.3 Exportem se pro účely této smlouvy rozumí vývoz do jakékoliv země, která není členem EU.
11. Soudní příslušnost a pravomoc, vyloučená ustanovení občanského zákoníku
11.1 Právní vztah založený smlouvou včetně těchto VOP a všech sporů a nároků vyplývajících ze
smlouvy se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, v rozsahu donucujících
ustanovení občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na smlouvu
vztahují v rozsahu, v jakém jejich použití není v rozporu s obsahem těchto VOP, ať již z důvodů
vlastní právní úpravy obsažené v těchto VOP, anebo vyloučením přísl. ustanovení občanského
zákoníku přímo těmito VOP. Soudem místně příslušným k projednávání všech sporů nebo
nároků bude soud příslušný podle sídla prodávajícího (Okresní soud v Mělníku).
11.2 Stane-li se jakékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným nebo nevymahatelným, nemá to vliv
na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP.
11.3 Na uzavřenou smlouvu se nebudou aplikovat tato ustanovení občanského zákoníku: § 1729,
§ 1732 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1765-§ 1766, § 1793-§ 1794, § 2050-§ 2051,
§ 2081, § 2082, § 2089, § 2105, § 2108, § 2112 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2019
Valsabbia Praha, s.r.o.
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