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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LB MINERALS, s.r.o. (dále jen VOP LBM)
Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy mezi prodávajícím LB MINERALS, s.r.o., se sídlem v Horní Bříze, Tovární 431, 330 12 Horní Bříza,
IČ: 279 94 929, bankovní spojení: 8010-0304232513/0300, zapsaná v OR vedeném KS v Plzni pod spis. zn. C 22581, a kupujícími a týkají se prodeje
těchto výrobků prodávajícího: surové a plavené kaoliny, písky, štěrkopísky, kamenivo, jíly a jílové suroviny, živce a živcové suroviny, křemelinové filtrační
hmoty, sorbenty a steliva. VOP LBM tvoří přílohu rámcové kupní smlouvy nebo byly kupujícímu předány před uzavřením kupní smlouvy. Tyto VOP LBM
se také přiměřeně použijí na smlouvy o poskytování služeb, na základě kterých LB MINERALS, s.r.o. poskytuje služby objednateli služeb.

Uzavření kupní smlouvy na jednotlivý obchodní případ (dílčí plnění) a její obsah
1.
2.

3.

4.

Smluvní strany mohou upravit obecné podmínky svých obchodních vztahů na sjednané časové období rámcovou kupní smlouvou.
Kupní smlouva vznikne písemným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka“) kupujícího prodávajícím zpravidla ve formě potvrzení
objednávky. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se
za novou nabídku prodávajícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky,
je přijetím nabídky, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Kupující je vázán svojí objednávkou po dobu
14- ti kalendářních dnů od jejího doručení prodávajícímu nebo po jinou delší v objednávce uvedenou lhůtu. Bez potvrzení objednávky
prodávajícím níže uvedeným způsobem kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit. Kupní smlouva
vznikne i v případě, že ústní (zpravidla telefonický) nebo písemný návrh (včetně návrhu učiněného faxem či e-mailem) na uzavření smlouvy
(objednávka) je přijat/ potvrzen druhou stranou ústním (zpravidla telefonickým) nebo konkludentním způsobem (poskytnutím a převzetím plnění
v souladu s objednávkou). Za ústní formu objednávky se považuje telefonické sdělení nebo osobní požadavek vyplývající z kontaktu kupujícího
s prodávajícím. Písemná forma je zachována i v případě použití jiných prostředků telekomunikační techniky (fax, email).
Kupní cena je stanovena jako cena smluvní, dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Není-li kupní cena sjednána dohodou, stanoví se podle
platného ceníku prodávajícího, který má kupující k dispozici. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující svůj výslovný souhlas s cenou plnění
stanovenou podle ceníku prodávajícího, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.
Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto VOP LBM.

Jakost a provedení, balení zboží
1.
2.

3.
4.

5.

Jakost výrobků prodávajícího je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi prodávajícím
a kupujícím.
Na výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., v aktuálním znění, klasifikovány jako stanovené výrobky, vydal prodávající písemné
Prohlášení o vlastnostech a označení CE v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění konsolidovaných
předpisů.
Prohlášení o vlastnostech a údaje o označení CE (dále jen „Dokumenty“) jsou veřejně dostupné na internetu po zadání příslušného kódu, který je uveden
pro každý výrobek samostatně na dodacím listě. Link: http://www.lb-minerals.cz/cz/servis/servis/kamenivo-a-pisky...
Podpisem rámcové kupní smlouvy/kupní smlouvy kupující výslovně prohlašuje, že byl prodávajícím podrobně informován o vlastnostech prodávaných
výrobků a jejich použití. V případě, že výrobky prodávajícího kupující dále prodává, zavazuje se kupující informovat své zákazníky a spotřebitele
o vlastnostech prodávaných výrobků a jejich použití, o umístění Dokumentů na internetových stránkách prodávajícího (Link:
http://www.lb- minerals.cz/cz/servis/servis/kamenivo-a-pisky...) a na požádání poskytnout zákazníkům kopie Dokumentů v tištěné podobě.
Společnost LB MINERALS, s.r.o. považuje palety v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, za opakovaně použitelný obal.

Práva z vadného plnění
1.

2.

Prodávající poskytuje na své výrobky záruku za jejich jakost pouze v případech výslovně sjednaných v kupní smlouvě a při splnění těchto
podmínek: dodržení doporučení prodávajícího týkajícího se vhodnosti použití výrobků a správného skladování výrobků a manipulace s nimi.
Záruka se nevztahuje na případy použití výrobků k jiným účelům, než je jejich obvyklé použití. Není-li sjednána záruční doba, řídí se práva
kupujícího z vadného plnění občanským zákoníkem.
Práva z vadného plnění budou uplatňována a uspokojována způsobem stanoveným zákonem.

Doba a místo plnění (dodání zboží)
1.
2.
3.

4.

Doba dodání zboží (dodací lhůta), sjednaná v kupní smlouvě, se vztahuje na dobu odběru zboží ze závodu prodávajícího. Místem plnění, není-li
smlouvou určeno jinak, je místo určené doložkou podmínek INCOTERMS 2010 sjednanou v kupní smlouvě.
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v dodací lhůtě do konkrétně určeného místa, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v dohodnuté dodací lhůtě, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Při předání zboží a převzetí zboží předá prodávající kupujícímu (dopravci kupujícího) v písemné formě dodací list obsahující zejména adresu
odběratele, datum expedice, kód dopravy, registrační značku automobilu (číslo vagónu), číslo zakázky, stanici určení při železniční dopravě,
hmotnost zboží, přesnou specifikaci zboží a údaje o osobě přejímající zboží.
Správnost údajů na dodacím listu a převzetí zboží potvrdí přejímající svým podpisem. Přejímající je povinen prokázat prodávajícímu svoji
totožnost obvyklým způsobem.

Přechod nebezpečí škody
1.

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí pro přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího ustanovení § 2121 a násl. občanského zákoníku.

1.
2.
3.

Kupní cena dodávek zboží je účtována prodávajícím (LB MINERALS, s.r.o.) kupujícímu formou faktury, která bude doručena kupujícímu, není-li
možné její osobní předání. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení se zaplacením faktury účtuje prodávající úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury za dodané zboží ve lhůtě splatnosti si prodávající vyhrazuje právo pozastavit další sjednané
dodávky zboží, a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky, aniž by vzniklo na straně prodávajícího prodlení s plněním smluvních povinností
a na straně kupujícího právo uplatňovat vůči prodávajícímu práva z důvodu porušení smlouvy.

1.
2.
3.

Právní neúčinnosti jednotlivých částí uzavřené kupní smlouvy nezprošťuje kupujícího povinností a práv z celé smlouvy.
Smluvní strany tímto sjednávají místní příslušnost soudu podle místa sídla prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy.
Tyto VOP jsou účinné od 01. září 2019.

Platební podmínky
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