VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dodavatel:

KLEIN automotive s. r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776

Nádražní 100
789 91 Štíty
IČO:47683228
DIČ:400-47683228
Bankovní spojení:KB Šumperk 25303-841/0100
Zastoupený:

Odběratel:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

1. preambule
Každá smlouva o zhotovení a dodání zboží uzavřená společností KLEIN automotive s r.o.
(dodavatelem) a odběratelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále
VOP), pokud nebudou se zákazníkem sjednány podmínky jiné.
Pro účely těchto VOP se dodavatelem rozumí smluvní označená ve smlouvě též jako
prodávající, odběratelem pak i smluvní strana označená jako kupující. Smlouvu o zhotovení a
dodání zboží je každá smlouva, kde společnost KLEIN automotive. s r.o. vystupuje jako
strana prodávající či zhotovitel (kupní smlouva, smlouva o dílo apod.)
Při nesouladu ve spolupráci se stávají tyto podmínky závazné pro obě zúčastněné strany.
1. Předmět
1.1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek o zhotovení a dodání zboží je
stanovení práv a povinností smluvních stran .
1.2. Dodavatel se zavazuje řádně zhotovit a dodat odběrateli zboží ve sjednaném rozsahu

předmětu plnění, na základě

uzavřené smlouvy či oběma stranami potvrzené

objednávky.
Objednávka musí obsahovat:
- označení zboží
- množství zboží ( u rámcových objednávek upřesněné dvolávkami)
- termín dodání
- cenu zboží
- způsob dopravy a místo určení (dle dodacích podmínek INCOTERMS)
Objednávky budou vystavovány následovně:
a) roční výhled na následující kalendářní rok podaný nejpozději
kalendářního roku

k 31.10. příslušného

b) čtvrtletní rámcová objednávka podaná min. jeden měsíc před započetím daného čtvrtletí,
- slouží k rezervaci výrobních kapacit a zajištění materiálu
- Rámcová objednávka obsahuje celkový čtvrtletní sortiment a množství zboží, které
odběratel předpokládá odebrat
c) 8 týdenní výhled pro uvolnění materiálu a výrobních kapacit
d) 4 týdenní pevnou objednávku, která je pevná a k její změně je nutná písemná
dohoda
mezi dodavatelem a odběratelem . Zboží bude odvoláváno e-mailem nebo faxem určené
kontaktní osobě a to 1x týdně (nebude-li dohodnuto jinak)
1.3.Dodržení doby a množství plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti odběratele,
mezi které patří zejména:
- zasílání výhledů a objednávek dle bodu 1.2
- placení faktur ve sjednaných termínech a době splatnosti
-včasná informovanost o blížících se technických změnách dílů
-včasné a pravidelné odsouhlasování obalových kont dle bodu 2.9
2. Dodací podmínky
2.1. Dodávky zhotoveného zboží dle zde uvedených podmínek, které obě smluvní strany
akceptují.
2.2.Není-li ve smlouvě uvedeno jinak platí, že sjednaným místem dodání je sídlo dodavatele
(EXW).

2.3. V případě, že je kupní smlouvou sjednáno odeslání zboží dodavatelem, je dodávka
splněna dnem, kdy bylo zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa
určení.
2.4. V případě, že je kupní smlouvou sjednán odvoz zboží ze sídla dodavatele odběrateli, je
dodávka splněna předáním zboží odběrateli.
2.5. Pokud není sjednáno jinak, souhlasí odběratel s dílčím plněním sjednaného množství.
2.6. Dnem splnění dodávky přechází na odběratele vlastnické právo k výrobkům a nebezpečí
škody za zboží.
2.7. Minimálním průvodním dokladem dodávky je přepravní nebo dodací list (v případě
vývozu zboží do zahraničí navíc faktura, CMR, JCD).
2.8. Pokud se odběratel k odevzdání nedostaví z důvodů, které nejsou na straně dodavatele, je
tímto dnem splněno, na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží a dodavatel je oprávněn
zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí objednatele a
sdělí mu skladovací náklady.
2.9 Odsouhlasování obalového konta bude probíhat 1x měsíčně na základě podkladů
zaslaných dodavatelem. V případě,že odběratel neodpoví do 10 pracovních dnů od
doručení,bude se obalové konto považovat za odsouhlasené a na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
3. Cena zboží, platební podmínky, smluvní pokuty
3.1.Právo účtovat zboží a příslušné služby vzniká dnem splnění závazku, vyplývajícího z
kupní smlouvy.
3.2. Odběratel je povinen zaplatit vyúčtovanou částku na účet prodávajícího ve lhůtě
stanovené kupní smlouvou. Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je třeba sdělit
dodavateli ve lhůtě jeho splatnosti. Na námitky oznámené po uplynutí lhůty splatnosti nebude
dodavatel brát zřetel.
3.3. Je-li odběratel v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit dodavateli za každý den
prodlení úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává na 0,05 % z dlužné částky na každý den
prodlení.
3.4. Forma úhrady (bankovní převod, dobírka, platba v hotovosti) je stanovena kupní
smlouvou a veškeré poplatky za provedení platby hradí odběratel (poplatek typu OUR).

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na zastavení dodávek v případě, že faktury nebudou
hrazeny ve stanovené lhůtě.
3.6. V případě neočekávaných zvýšení cen vstupních materiálů, nebo nepříznivé změně kurzu
koruny k ostatním měnám, si dodavatel vyhrazuje právo jednat o zvýšení cen svých výrobků.
3.7. Za dodržení lhůty splatnosti se považuje odepsání peněžní částky z účtu odběratele
nejpozději v den, který je dnem splatnosti.
3.8. Drobné, nepodstatné vady schválené odběratelem neopravňují oddálit povinnost uhradit.
kupní cenu a budou řešeny dle bodu 4.

4. Jakost zboží a odpovědnost za vady
4.1. Schválená výkresová dokumentace, popisy, vzorky objednané objednavatelem jsou pro
dodavatele závaznými. Při zhotovení objednaného zboží je dodavatel povinen dodržovat
uznávaná technická pravidla, bezpečnostní a enviromentální předpisy a stanovená technická
data objednatele, přičemž tato technická data budou dále stanovena v technických
podkladech, ve výkresech, normách, kontrolních předpisech a další dokumentaci.
4.2. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré dodávané zboží podle těchto podmínek, smluv či
konkrétních objednávek bude v jakosti odpovídající příslušné objednávce a příslušným
právním a jiným závazným předpisům, včetně kvalitativních požadavků při skladování a
přepravě.
4.3. Dodavatel dodá vzorky v souladu s příslušnými standarty jakosti, pokud jsou v
objednávce vyžádány.
4.4. Odběratel je povinen případné vady zboží oznámit písemně prodávajícímu a to ve lhůtě a
způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních občanského a obchodního zákoníku.
4.5.Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv
disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných
nedostatků, je bez předchozího souhlasu dodavatele nepřípustné.
4.7. V případě udělení písemného souhlasu odběratele je dodavatel oprávněn dodávat
odběrateli odchylné díly po dobu nebo v množství schváleném odběratelem.
4.8. Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli výhradně výrobky a služby ve stoprocentní
kvalitě. V případě výrobků z nástrojů dodaných odběratelem jsou případné odchylky
dohodnuty při vzorkování ještě před zahájením sériových dodávek a převzetí nástrojů.

Sériové dodávky jsou realizovány na základě dohodnutých odchylek. Dodavatel vynaloží
veškeré úsilí k zachování požadované úrovně jakosti a jejímu průběžnému zlepšování.
4.9.Dodavatel nezahájí výrobu bez ovzorkování dílů a bez písemného potvrzení a schválení
vzorků odběratelem.

5. Nástroje, formy, přípravky
V případě zapůjčení či pronájmů nástrojů, forem montážních a kontrolních přípravků budou
tyto řešeny v samostatné příloze VOP.
6. Převod práv a povinností.
6.1. Odběratel nesmí provést převod zařízení na jiného dodavatele bez předchozího
písemného oznámení a sdělení závažného důvodu, který ho k tomuto vedl. V případě převodu
zařízení bez udání důvodu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli pokutu a poměrnou
částku ušlého zisku.
6.2. Dodavatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jiného dodavatele.
6.3. Dodavatel smí v případě poruchy či jiných závažných problémech, které by mohli ohrozit
plynulost dodávek, zajistit kooperaci výroby dílů u jiného dodavatele po nezbytně nutnou
dobu do doby odstranění příčiny, které k tomuto vedly.
7. Odstoupení od smlouvy
7.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a to
vždy písemnou formou.
7.2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, zavazuje se uhradit dodavateli
veškeré doložené náklady související s ukončením dodávek zboží(zásoby zboží,materiál,
nástroje,přípravky atd.).
7.3. Odstoupení od smlouvy je účinné nejdříve 3 měsíce od doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Platnost těchto VOP je sjednána na dobu neurčitou, přičemž každá další aktualizace a
dodatek nahrazuje předcházející verzi. Aktualizace jednotlivých dodatků a samostatných
součástí nezneplatňuje ostatní součásti smlouvy.
8.2. Veškeré dodatky a změny VOP musí být provedeny písemnou formou a musí být
souhlasným projevem vůle obou smluvních stran na téže listině.
8.3. Odběratel se zavazuje k tomu, že do 15 dnů prodávajícímu písemně oznámí jakékoliv
organizační změny, při nichž práva a závazky z uzavřených kupních smluv i těchto VOP
přejdou na jiný právní subjekt a že sdělí správné označení tohoto nového subjektu.
8.4.Neplnění závazků ze strany odběratele, zejména placení dohodnutým způsobem a v
dohodnutých lhůtách lze považovat za podstatné porušení kupní smlouvy a dodavateli vzniká
možnost odstoupit od smlouvy bez úhrady pojistného. Toto platí i v případě, že nebudou
dohodnutým způsobem a ve sjednaných lhůtách hrazeny dodávky zboží z kupních smluv
předcházejícího období.
8.5. Tyto podmínky a každá smlouva jsou projevem svobodné a shodné vůle obou smluvních
stran, a na důkaz toho jako správné byly uvedeného dne podepsány.
8.6 Přílohami a nedílnými součástmi těchto VOP jsou:
- Kupní smlouva
- Dohoda o zajištění kvality
- Smlouva o zapůjčení nářadí
8.7 Osobami oprávněnými jednat ze strany objednavatele jsou:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

……………………………….
za odběratele
Ve …………………….dne…………………………….

……………………………..
za dodavatele

