Obchodní podmínky společnosti SILON
1. Rozsah platnosti
Všechny dodávky a plnění s nimi spojená jsou realizována výlučně na
základě těchto Obchodních podmínek. Odkazy Kupujícího na
obchodní podmínky Kupujícího se neuznávají. Tyto obchodní
podmínky platí také pro veškeré budoucí obchody. Odchylky od
těchto Obchodních podmínek vyžadují výslovného písemného
uznání ze strany společnosti SILON s.r.o., se sídlem Planá nad Lužnicí,
Průmyslová 451, PSČ:
391 02, IČO: 271 57 245, zapsané
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod
č. C 13494 (dále jen "SILON").

4. Ceny
4.1 Ceny vyplývají z potvrzení objednávky. Cenami se rozumí
expedice ze závodu s připočtením DPH v zákonné výši. SILON si
vyhrazuje právo na příslušnou úpravu cen, pokud po uzavření
smlouvy až do okamžiku dodávky vzniknou změny týkající se
nákladů, a to zejména na základě změn cen surovin, cen dodavatelů
a kolísání směnného kursu, které nezavinila společnost SILON a které
nebylo možné s dostatečnou určitostí předvídat. V případě zvýšení
cen je Kupující oprávněn od smlouvy do 14 dnů po sdělení o zvýšení
cen odstoupit.

2. Nabídka a akceptace nabídky
2.1 Nabídky společnosti SILON nejsou v zásadě závazné, nýbrž je lze
chápat jako výzvu Kupujícímu, aby učinil společnosti SILON nabídku
koupě. Smlouva vzniká na základě objednávky Kupujícího (nabídka) a
akceptace objednávky ze strany společnosti SILON. Pokud se tato
akceptace od objednávky liší, je tato akceptace novou nezávaznou
nabídkou společnosti SILON.
2.2 Změny nebo storno přijatých zakázek je přípustné pouze po
vzájemné dohodě. V případě, že Kupující požádá o storno zakázky,
vyhrazuje si společnost SILON právo na uplatnění stornopoplatku ve
výši 25% ze stornované hodnoty zboží netto.

5. Platby, prodlení s platbou
5.1 Pokud nebude sjednáno nic jiného, musí být faktury zaplaceny
do 14 dnů po vystavení faktury v plné výši na účet uvedený
společností SILON. Nezávisle na místě předání zboží nebo
dokumentů je místem plnění pro splnění platební povinnosti
Kupujícího sídlo společnosti SILON.
5.2 Při překročení lhůty splatnosti se Objednatel dostává do
prodlení, aniž by obdržel další upomínku. Pro včasnost platby je
směrodatné připsání fakturované částky na uvedeném účtu.
5.3 V případě prodlení s platbou je společnost SILON oprávněna
požadovat úroky z prodlení ve výši 7 procentních bodů plus výše
Repo sazby, stanovené Českou národní bankou k prvnímu dni
prodlení, minimálně však ve výši 12% ročně z neuhrazené částky.
Uplatnění dalšího nároku na náhradu škody zůstává v každém
případě vyhrazeno.
5.4 V případě, že se Kupující dostane do prodlení s minimálně dvěma
platbami z obchodního styku se společností SILON, stávají se
okamžitě splatnými veškeré již vzniklé platební závazky Kupujícího ze
všech obchodních vztahů se společností SILON.

3. Dodávka a prodlení s dodávkou
3.1 Pokud nebude sjednáno nic jiného, jsou dodávky realizovány ze
závodu Planá nad Lužnicí (Incoterms 2010). I v případě, že by
v konkrétních případech bylo sjednáno, že společnost SILON zaslání
zboží zajistí, platí, že místem plnění je místo, kde bude zboží
společností SILON přepravci předáno.
3.2 Dodací lhůty a dodací termíny, uvedené společností SILON, jsou
nezávazné, pokud nebyly v konkrétních případech výslovně závazně
sjednány. V případě nezávazných dodacích lhůt nebo dodacích
termínů se společnost SILON nedostane do prodlení před marným
uplynutím přiměřené lhůty písemně stanovené Kupujícím. Kupující
nesmí stanovit lhůtu kratší než čtyři týdny po uplynutí nezávazné
dodací lhůty nebo nezávazného dodacího termínu. Společnost SILON
se nedostane do prodlení s dodávkou, jestliže dodavatelé
společnosti SILON z důvodů, za které SILON neodpovídá, realizují
dodávku nesprávně nebo ji neprovedou včas.
3.3 Společnost SILON je oprávněna k dílčím dodávkám, pokud jejich
akceptaci lze od Kupujícího spravedlivě požadovat, zejména když je
dodávka zbývajícího objednaného zboží zajištěna a Kupujícímu tím
nevzniknou značné vícenáklady nebo značné dodatečné náklady
(ledaže by společnost SILON prohlásila, že tyto náklady uhradí).
Každá dílčí dodávka musí být fakturována zvlášť.
3.4 Kupující se dostane do prodlení s přijetím zboží, pokud zboží
nepřevezme v termínu dodání. Pokud se Kupující dostane do
prodlení s přijetím dodávky nebo překročí obvyklou dobu vykládky
při přijetí zboží, budou mu účtovány vícenáklady, které v důsledku
toho vznikly, jako kupříkladu náklady za nájem kontejnerů a jiné
náklady na skladování. Kupujícímu bude účtována 0,1% z
fakturované částky, a to jako náklad na skladování zboží za jeden
kalendářní den skladování, ledaže by Kupující prokázal nižší
skladovací náklady. Prokázání vyšší škody zůstává vyhrazeno
společnosti SILON. Společnost SILON je však oprávněna po marném
určení přiměřené lhůty zbožím dále disponovat.
3.5 V případě důvodných pochybností ohledně platební schopnosti
klienta, zejména v případě prodlení s platbou, může SILON s
výhradou dalších nároků poskytnutá data splatnosti odvolat, jakož i
podmínit další dodávky pouze souběžnou platbou nebo poskytnutím
jiných jistot. Pokud Kupující peněžitou záruku do dvou týdnů
neposkytne, je společnost SILON oprávněna od příslušné konkrétní
smlouvy odstoupit. Pokud se u smlouvy jedná o trvalý závazkový
vztah (například o rámcovou smlouvu o dodávce), je SILON oprávněn
tento vztah s okamžitou platností vypovědět. Uplatnění škod
z prodlení Kupujícím je v tomto případě vyloučeno.
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6. Výhrada vlastnického práva
6.1 Společnost SILON si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému
zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
6.2 Pokud Kupující zaplatí kupní cenu dodaného zboží, avšak dosud
úplně neuhradil další závazky z obchodního vztahu se společností
SILON, vyhrazuje si společnost SILON výhradu vlastnictví
k dodanému zboží až do úplného zaplacení veškerých závazků.
6.3 Při zpracování zboží dodaného společností SILON Kupujícím je
společnost SILON výrobcem a nabývá vlastnictví k nově vznikajícímu
zboží. Pokud je zpracování prováděno společně s jinými materiály,
nabývá SILON spoluvlastnictví k novému zboží v poměru fakturační
hodnoty zboží dodaného společností SILON k jiným materiálům.
6.4 Pokud dojde ke spojení nebo smíchání zboží dodaného
společností SILON s věcí Kupujícího způsobem, že věc Kupujícího lze
považovat za věc hlavní, sjednává se, že Kupující převede na
společnost SILON spoluvlastnické právo k hlavní věci, a sice
v poměru fakturační hodnoty zboží dodaného společností SILON
k fakturační hodnotě hlavní věci (v případě, že tato chybí, k tržní
hodnotě). Kupující spravuje takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo
spoluvlastnictví bezúplatně pro společnost SILON.
6.5 Kupující je oprávněn disponovat věcmi ve vlastnictví společnosti
SILON v rámci řádného obchodního styku, pokud včas splní své
povinnosti z obchodního vztahu se společností SILON. Všechny
pohledávky z prodeje zboží, k nimž si společnost SILON vyhradila
vlastnictví, postupuje Kupující již v okamžiku uzavření smlouvy se
společností SILON této společnosti.
6.6 Na žádost společnosti SILON je Kupující povinen poskytnout
všechny potřebné informace o zásobách zboží ve vlastnictví
společnosti SILON a o pohledávkách postoupených společnosti
SILON. Kupující musí na žádost společnosti SILON rovněž označit
zboží v jeho vlastnictví, jakož i uvědomit své odběratele o
postoupení.
6.7 Při prodlení Kupujícího s platbou je společnost SILON oprávněna
požadovat i bez odstoupení od kupní smlouvy a bez dodatečného
stanovení lhůty na náklady Kupujícího předběžné vydání zboží ve
vlastnictví společnosti SILON.
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6.8 V případě, že hodnota jistot překročí pohledávky společnosti
SILON o více než 15%, vzdá se společnost SILON těchto jistot.
7. Vlastnosti zboží a vzorky
7.1 Není‐li sjednáno jinak, vyplývají vlastnosti a kvalita zboží
výhradně z popisu, specifikace a označení výrobků, zveřejněnými
společností SILON. Příslušné použití zboží identifikované dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování,
schvalování a omezování chemických látek (REACH) Evropského
parlamentu a Rady (ES) nepředstavuje dohodu o příslušných
smluvních vlastnostech zboží ani použití předpokládané smlouvou.
7.2 Údaje společnosti SILON prezentované slovem, písmem či jinou
formou, týkající se způsobu použití zboží, včetně aplikace, zpracování
a jiného použití, jsou prezentovány dle nejlepšího vědomí, jsou však
jen nezávaznou informací a nezprošťují Kupujícího od vlastního
prověření zboží dodaného společností SILON ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlené účely.
7.3 Použití, zpracování a jiné použití zboží se provádí mimo oblast
kontroly společnosti SILON a nachází se výlučně v oblasti
odpovědnosti Kupujícího. Je výhradní odpovědností Kupujícího
prověřit, zda je zboží pro požadované účely vhodné.
7.4 Záruky, zejména záruky na vlastnosti zboží, jsou pro společnost
SILON závazné pouze v tom rozsahu, v němž jsou obsaženy (i) v
nabídce nebo v potvrzení objednávky, (ii) jsou výslovně označeny
jako "záruka" nebo "záruka na vlastnosti zboží", a v němž (iii) které
výslovně stanovují povinnosti, z takové záruky vyplývající.
7.5 Všechny specifikace vzorových výrobků se považují za přibližné
specifikace (+/‐ 10%), pokud nebyly výslovně sjednány jako
vlastnosti vzorového zboží.
8. Práva Kupujícího v případě vad
8.1 Práva Kupujícího v případě vad předpokládají řádnou kontrolu
zboží Kupujícím při dodání zboží.
8.2 Kupující je povinen oznámit vady písemně a neprodleně po
specifikaci vady, zjevné vady nejpozději do sedmi dnů po doručení
zboží a skryté vady nejpozději do 7 dnů po jejich objevení. Kupující
nese v plném rozsahu důkazní břemeno ohledně všech předpokladů
pro uplatnění nároků, zejména ohledně vady samotné, doby jejího
zjištění a jejího včasného nahlášení. Opomene‐li Objednatel vadu
oznámit nebo zboží spotřebuje, smíchá, přelije nebo zcizí, platí toto
jako schválení bez výhrad.
8.3 Nároky na uplatnění vad neexistují v případě nepatrných
odchylek od sjednané kvality, sníženého či zvýšeného plnění do 10%,
nezávažného ohrožení použitelnosti, přirozeného opotřebení nebo
škod, které vzniknou po přechodu nebezpečí v důsledku
nesprávného či nedbalého zacházení, nadměrného zatížení,
nevhodných provozních prostředků nebo na základě zvláštních
vnějších vlivů. Kupující nese přiměřené náklady neoprávněného
uplatnění práv v případě vad (kupříkladu pokud výrobek vady
nevykazoval).
8.4 Kupující je povinen poskytnout společnosti SILON na požádání
možnost reklamované zboží prověřit a přesvědčit se o tom, zda je
skutečně závadné. Pokud Kupující tuto povinnost nesplní, odpadají
veškeré nároky na odstranění vad.
8.5 Společnost SILON provede za vadné zboží dodatečné plnění dle
vlastní volby, a to formou odstranění nedostatku (oprava) nebo
dodávky věci bez vad (dodatečná dodávka). Dodatečné plnění
probíhá bez uznání právní povinnosti. V případě opravy začíná běžet
zbývající část původní promlčecí lhůty okamžikem předání
opraveného zboží. Totéž platí v případě dodatečné dodávky. Pokud
dodatečné plnění není možné, je Kupující oprávněn od smlouvy
odstoupit. Právo na snížení kupní ceny je vyloučeno. Jakékoli další
nároky na odstranění vad jsou s výhradou případných nároků na
náhradu škody vymezených dle bodu 9 vyloučeny.
8.6 Nároky Kupujícího na odstranění vad se promlčí po uplynutí
jednoho roku od dodání zboží, pokud zákon nepředepisuje delší
promlčecí lhůty. Také právní vady se promlčí po uplynutí jednoho
roku.
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9. Odpovědnost
9.1 Společnost SILON odpovídá za škody zásadně dle zákonných
ustanovení. V případě podstatného porušení smluvních povinností
na základě nedbalosti, s výjimkou hrubé nedbalosti, se odpovědnost
společnosti SILON omezuje na náhradu typických předvídatelných
škod; v případě nepodstatného porušení smluvních povinností na
základě nedbalosti, s výjimkou hrubé nedbalosti, je odpovědnost
společnosti SILON vyloučena. Předchozí omezení odpovědnosti
neplatí v případě škod vyplývajících z poškození života, těla nebo
zdraví.
9.2 Společnost SILON nenese odpovědnost v případě nemožnosti
plnění či prodlení s plněním dodacích povinností, pokud nemožnost
plnění či prodlení s plněním dodacích povinností spočívají na řádném
plnění veřejně‐právních povinností v souvislosti s nařízením
Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování,
schvalování a omezování chemických látek (REACH) Evropského
parlamentu a Rady (ES), které se vymínil Kupující.
10. Vyšší moc
V případě, že nastanou události a okolnosti mimo oblast vlivu
společnosti SILON (jako například přírodní katastrofy, válka, stávky,
nedostatek surovin a energie, dopravní a provozní havárie, požáry a
exploze, opatření z moci úřední), které omezují disponibilnost zboží,
takže společnost SILON nemůže dostát svým smluvním povinnostem
(při dílčím zohlednění jiných interních nebo externích dodacích
povinností, je společnost SILON (i) po dobu havárie a v rozsahu
svého působení zproštěna svých smluvních povinností a (ii) není
povinna opatřit si zboží u třetích osob. Věta 1 platí také v případě,
pokud události a okolnosti společnosti SILON realizaci příslušného
obchodu trvale hospodářsky znemožňují nebo se vyskytují u
subdodavatelů společnosti SILON. V případě, že tyto události trvají
déle než 3 měsíce, je společnost SILON oprávněna od smlouvy
odstoupit.
11. Dodržování předpisů, vývoz zboží
11.1 Kupující je povinen dodržovat všechny zákonné předpisy a
úřední požadavky, jakož i všechny použitelné zákony a zejména
předpisy o vývozu a zákony země, v níž Kupující na obchodní bázi
působí. Kupující je povinen si včas obstarat všechna potřebná
povolení a licence, jakož i všechna potřebná povolení, která jsou
nezbytná k užívání či k vývoz zboží dle těchto všech použitelných
zákonů.
11.2 Společnost SILON je oprávněna dodávku vůči Kupujícímu
pozdržet, pokud by Kupující takové použitelné zákony porušil nebo
pokud nejsou k dispozici všechna potřebná povolení a společnost
SILON tyto okolnosti nezavinila ani za ně nenese odpovědnost.
12. Započtení
Kupující je oprávněn započíst proti nárokům společnosti SILON
pouze nespornou nebo pravomocně stanovenou protipohledávku.
13. Škody při přepravě
Reklamaci škod při přepravě je Kupující povinen oznámit přímo
přepravní společnosti, s kopií pro společnosti SILON, a to ve zvláštní
lhůtě pro to určené.
14. Použitelné právo, soudní příslušnost
14.1 V případě tohoto smluvního vztahu bude použito právo, platné
v sídle společnosti SILON při zahrnutí Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 Sb. (dále jen CISG),
nezávisle na tom, zda má Kupující sídlo ve smluvním státě CISG či
nikoli.
14.2 Místem soudní příslušnosti je sídlo společnosti SILON – nebo
dle volby společnosti SILON – obecný soud Kupujícího.
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