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1

Základní ustanovení

1.1

Tyto Obchodní podmínky společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. (dále jen „OP“) závazně upravují veškeré
vztahy vzniklé prostřednictvím prodeje zboží od Dodavatele (IMG BOHEMIA s.r.o.) Zákazníkovi. Práva
a povinnosti Smluvních stran týkající se dodání zboží pro Zákazníka se řídí těmito OP.

2

Objednávky

2.1

Dohody o dodání zboží (objednávka) a potvrzení o přijetí zboží (Dodací list) stejně jako změny a
doplnění těchto úkonů musí být provedeny v dokumentované (písemné nebo elektronické) podobě.

2.2

Po přijetí objednávky Dodavatelem vzniká mezi Dodavatelem a Zákazníkem smluvní vztah, jehož obsah
je definován objednávkou a těmito OP.

2.3

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
• plný název firmy, přesnou adresu, IČO, DIČ, bankovní spojení
• název nebo číslo položky, množství v kusech, požadovaný termín odběru
• způsob odběru – vlastní odvoz, nebo dovoz dodavatelem, popř. smluvním dopravcem. V případě
požadavku na zajištění dopravy uveďte přesnou adresu místa určení a kontaktní osobu (příp.
telefon),
• způsob platby – předem, hotově při odběru nebo fakturou. (Dodavatel standardně požaduje na první
2 dodávky 100 % platbu předem, pro další objednávky je stanovena splatnost faktury po dodání).

3

Termíny dodání a lhůty

3.1

Termíny dodání jsou závazné a jsou uvedeny v oboustranně potvrzené objednávce.

3.2

Pokud z jakéhokoli důvodu nelze dodat zboží v daném termínu, Dodavatel má povinnost neprodleně a
písemně informovat Zákazníka. Další postup bude stanoven po dohodě Smluvních stran.
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4

Kvalita, množství a specifikace

4.1

Dodavatel je povinen dodat zboží v souladu se specifikací objednávky. Specifikace kvality mohou být v
objednávce definovány odkazem na příslušné standardy (např. podnikové normy Dodavatele, ČSN, EN,
DIN apod.).

4.2

Dodávané zboží musí být v souladu se všechny platnými bezpečnostními předpisy, uznávanými
technickými normami a s právními předpisy ČR a EU (směrnicemi, předpisy, normami atd.).

4.3

V případě, že Smluvní strany uzavřeli dodatečnou dohodu o kvalitě, která pokrývá danou objednávku,
Dodavatel je povinen dodržet požadavky na kvalitu vyplývající z této dohody spolu s požadavky na
kvalitu vyplývající z těchto OP.

4.4

Zákazník je povinen bez prodlení informovat dodavatele o všech vadách v dodaném zboží, pokud jsou
tyto vady objeveny při běžném používání zboží. V opačném případě má Dodavatel právo vznést námitku
o pozdním upozornění na vady v daném rozsahu.

4.5

Při použití dodaného zboží pro výrobu bazénů, musí Zákazník zajistit výrobu bazénu z jedné výrobní
šarže od Dodavatele. V případě kompletace bazénu z více výrobních šarží (nebo od více dodavatelů
materiálu) nemůže Odběratel uplatnit reklamaci na rozdíly v barevnosti odstínu materiálu.

4.6

Zboží nesmí být Zákazníkem použito v rozporu s dokumentací Dodavatele.

5

Reklamace

5.1

Při přebírání zboží je Zákazník povinen zkontrolovat stav balení. Pokud je zboží viditelně poškozeno,
balení obsahuje trhliny, rohy nebo hrany desek jsou deformované nebo je balení jinak porušeno, je
Zákazník oprávněn reklamovat viditelné vady do 3 dnů u obchodního zástupce Dodavatele. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.

5.2

Pro přijetí reklamace je Zákazník povinen prokázat, že se jedná o materiál dodavatele (uvedením plné
identifikace dodaného a reklamovaného zboží).

6

Výkup úřezků

6.1

Dodavatel vykupuje úřezky, pokud splňují předepsané podmínky uvedené na webové stránce
Dodavatele (www.img-management.cz).

6.2

Nutnou podmínkou pro vykoupení úřezků je vytřídění podle typu materiálu (polypropylen/polyetylen,
homogenní/koex, vstřikovaný/vytlačovaný). Odpad nesmí obsahovat cizí příměsi (kovové, dřevěné,
skleněné aj.) a prachové podíly. Odřezky musí být roztříděny podle PN 15-1-20 Kvalita vykupovaných
úřezků v aktuální verzi (dokument poskytne Dodavatel na vyžádání).

7

Místo plnění, cena dodání, balení

7.1

Místem plnění se rozumí místo doručení uvedené v oboustranně potvrzené objednávce, pokud daná
objednávka nebo oboustranně potvrzená dohoda mezi Smluvními stranami neurčí jinak.

7.2

Dodavatel nese riziko ztráty týkající se dodávaného zboží a veškeré náklady až do doby, kdy Zákazník
převezme dodání zboží v místě plnění.

7.3

Cena zboží je pevně stanovena, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

7.4

Ceny jsou kalkulovány pro I. jakost zboží, ceny obsahují náklady na balení a dopravu, pokud Zákazník
využije Dodavatelem připravený plán rozvozu, nebo pokud Zákazník objedná celo-kamionovou dodávku
a rozumí se jimi cena bez DPH.

7.5

Menší množství je možné objednat u: IMG TRADING s.r.o, Zákupy u České Lípy tel.: 487 857 650
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7.6

Vratné obaly (palety) jsou zahrnuty v ceně zboží a nejsou účtovány zvlášť. Při vyrovnané bilanci
paletového konta nabízí Dodavatel možnost zpětného odkupu palet zakoupených od Dodavatele.

7.7

Dodávané zboží musí být řádně a odborně zabaleno a musí splňovat veškeré požadavky na dopravu
uvedené v objednávce. V případě, že objednávka přesně nedefinuje, jak má být zboží zabaleno a/nebo
vybaveno k přepravě, je Dodavatel povinen zajistit balení zboží takovým způsobem, který je obvyklý v
oblasti obchodu pro toto zboží.

8

Platební podmínky

8.1

Ceny uvedené v objednávce jsou závazné. Není-li dohodnuto jinak, platby musí být uskutečněny do 30
dnů od data dodání zboží bez vad.

8.2

Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání finančních prostředků na účet Dodavatele.

8.3

Při první dodávce požaduje Dodavatel platbu předem.

8.4

Při platbě předem (převodem na účet nebo vkladem hotovosti na účet) může Dodavatel poskytnout
slevu z ceníkové ceny (max. 3 %).

8.5

Pro odběr do 10 000 Kč požaduje Dodavatele vždy platbu v hotovosti.

8.6

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat jištění faktur osobní směnkou.

8.7

Pokud je Zákazník v prodlení se splácením svých závazků vůči Dodavateli, vyhrazuje si Dodavatel právo
nedodat Zákazníkovi další zboží, a to i v tom případě, že dodávka již byla potvrzena.

9

Dohoda o mlčenlivosti

9.1

Smluvní strany se zavazují nakládat jako s důvěrnými se všemi informacemi, dokumenty, know-how a
znalosti druhé strany, které nejsou zřejmé, zejména obchodní nebo technické povahy, které obdrží nebo
které získají v důsledku tohoto obchodního vztah, dále se zavazují používat výše uvedené pouze za
účelem realizace jednotlivých objednávek.

10

Přejímání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že Zákazník bude vykonávat vlastní kontrolu dodávaného zboží. Při
přejímání zboží je Zákazník povinen provádět přijímací kontrolu zboží. Potvrzení na dokumentu
Dodavatele o přijetí zboží je možné považovat za potvrzení, že zboží je bez zjevných vad a dodané
množství odpovídá dodacímu listu. Tato skutečnost nevylučuje případné reklamace skrytých vad
zjištěných při následné kontrole a zpracování v rámci záruční lhůty.

11

Odpovědnost za vady

11.1 Dodavatel poskytuje záruku na dobu 12 měsíců a zaručuje, že jím dodané výrobky byly vyrobeny v
souladu se specifikacemi a odborným způsobem.
11.2 V případě, že Dodavatel změní materiály, výrobní procesy, dodané díly, datové listy nebo jiné
dokumenty týkající se dodávek zboží, informuje o tom Zákazníka. V případě objednávek, které jsou již
zpracovávané, mohou být změny provedeny pouze na základě písemného souhlasu Zákazníka.
11.3 Dodavatel se zavazuje informovat Zákazníka o změnách, které by mohly narušit spolehlivost, schopnost
procesu a/nebo použitelnosti výrobků.
11.4 Zákazník je povinen neprodleně oznámit Dodavateli zjištění případných vad dodávky nebo její
neúplnosti ihned po jejich zjištění.
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12

Výrobní dokumentace a duševní vlastnictví

12.1 Výkresy, vzorky, modely, formy a jiné prostředky, které si vzájemně Smluvní strany poskytnou za
účelem splnění objednávky Zákazníka, zůstávají majetkem Smluvní strany, která je poskytla. Smluvní
strany se zavazují zachovat stejnou míru mlčenlivosti a používat víš zmíněné duševní vlastnictví pouze
k účelu, pro který byly dány k dispozici, jak je definováno v předchozí větě, a používat je a nakládat s
nimi pouze způsobem, který nevystaví Smluvní strany riziku, že třetí strany uplatní nároky z patentů,
užitných patentů, topografií, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví, nebo
nekalé soutěže.

13

Rozhodné právo

13.1 U všech právních otázek, které vyplývají z těchto OP, se použije české právo.

14

Jiné

14.1 V případě, že se jedna ze Smluvních stran dostane do platební neschopnosti, nebo v případě, že je
zahájeno soudní jednání nebo mimosoudní úpadkové řízení, jehož předmětem je i majetek jedné ze
Smluvních stran ve významné míře, je druhá Smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s ohledem
na nesplněné části.
14.2 Pokud jednotlivá ustanovení těchto OP jsou nebo se stanou neúčinnými, zcela nebo zčásti, nebo pokud
se ukáže, že existuje mezera v těchto OP, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné
ustanovení bude nahrazeno ustanovením povoleným zákonem, který je svým účelem nejbližším
danému neúčinného ustanovení.
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