Příloha 1
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO, společnosti KIESEL, s.r.o.
(dále jen „podmínky“)
I. Platnost
I.1. Ve smyslu § 1751 občanského zákoníku v platném znění určují tyto „podmínky“ část obsahu
veškerých smluv (včetně ústních) uzavíraných společností KIESEL,s.r.o., (dále jen
prodávající), se svými obchodními partnery (dále jen kupující), kteří od společnosti KIESEL,
s.r.o. nakupují – odebírají zboží z jejího aktuálního sortimentu (dále jen zboží), a to za
předpokladu, že jsou těmto kupujícím tyto „podmínky“ známy a pokud není písemně dohodnuto
jinak.
I.2. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Odchylná ujednání
daná smlouvou mají přednost před zněním těchto „podmínek“.
I.3. Žádné jiné podmínky kupujících, byť uvedené na jejich vlastních formulářích či jiných
dokumentech, nejsou pro prodávajícího – společnost KIESEL, s.r.o. závazné.
II. Ceny a nabídky
II.1. Ceny zboží jsou uvedeny v aktuálním ceníku (dále jen ceník) vydaném prodávajícím, který
je platný vždy do vydání nového aktuálního ceníku. Ceny se rozumí bez DPH, výdej sklad
Praha, včetně cla a dalších poplatků, pokud není uvedeno jinak.
II.2. Ceník nebo cenovou nabídku poskytne prodávající kupujícímu na základě jeho poptávky.
Prodávající neodpovídá za to, že kupující si nevyžádal aktuální ceník.
II.3. Prodávající vypracuje nejpozději do 5 dnů od obdržené konkrétní poptávky kupujícího
konkrétní cenovou nabídku. Cena uvedená v nabídce je kupujícímu garantována po dobu
uvedenou v této nabídce, není-li uvedeno jinak, nejpozději však do vydání nového, aktuálního
ceníku. Kupující je povinen v případě souhlasu písemně potvrdit konkrétní cenovou nabídku
prodávajícího, a to vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, a
takto potvrzenou konkrétní cenovou nabídku doručit prodávajícímu. Potvrzením konkrétní
cenové nabídky vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v takové konkrétní
cenové nabídce prodávajícího. Konkrétní cenová nabídka prodávajícího, potvrzená kupujícím,
je pak závazná pro veškeré objednávky kupujícího na zboží uvedené v této konkrétní cenové
nabídce doručené prodávajícím v průběhu doby platnosti takové konkrétní cenové nabídky.
II.4. Prodávající je oprávněn upravit ceny zboží oproti cenám uvedeným v ceníku či v nabídce, a
to i těsně před uskutečněním dodávky v případě, že dojde ke změnám devizového kurzu
vyšším než 10 %, nebo daní uložených státem. Kupujícího však musí prodávající na tuto
změnu upozornit. Kupující je pak povinen zaplatit dodavateli takto případně změněnou cenu
zboží.
III. Slevy a prodejní akce
III.1. Prodávající uvede v konkrétní nabídce ceny již po započtení slev, rabatů či skonta. Na tyto
nabídky se žádné další slevy nevztahují, pokud není uvedeno jinak, eventuelně doplněno
číslovaným dodatkem ke konkrétní nabídce. Na prodejní akce, zveřejněné na internetových
stránkách prodávajícího, se nevztahují další slevy, rabaty a bonusy, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
IV. Objednávky
IV.1. Kupující je povinen požadované zboží u prodávajícího objednat.
IV.2. Objednávky zboží, které není standardně skladem nebo objednávky na větší množství
zboží, než je standardně skladem, je kupující povinen učinit písemně. Písemné objednávky
tohoto druhu prodávající buď písemně potvrdí s udáním termínu dodání, nebo má právo je
písemně odmítnout s odůvodněním. Ostatní objednávky lze provádět telefonicky.
V. Dodání a expedice
V.1. Místo plnění pro dodávku i platbu je sídlo prodávajícího.
V.2. Expedice bude provedena, není-li dohodnuto jinak, na účet a vlastní riziko kupujícího, a to
způsobem, není-li dohodnuto jinak, pro prodávajícího obvyklým. Závazek prodávajícího dodat
objednané zboží kupujícímu je splněn okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat
s tímto zbožím ve skladě prodávajícího na adrese: Transconsult /sklad KIESEL/ Chodovská
228/3, 141 00 Praha 4 -Michle, ve sjednaném čase plnění nebo v čase, který prodávající
kupujícímu oznámí, pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak.
V.3. Dodávka je zproštěna dovozného, pokud je v nabídce dohodnuto dodání na náklady
prodávajícího.
V.4. Kupující je povinen uhradit náklady vzniklé za spěšně vypravené zboží, pokud si spěšné
vypravení zboží vyžádal. Prodávající kupujícího předem na tuto skutečnost upozorní.
V.5. Kupující je povinen provést s vynaložením odborné péče řádnou a úplnou kontrolu
dodaného zboží z hlediska jeho případných vad a úplnosti dodávky, a to při převzetí
tohoto zboží a před jeho dalším použitím. Bezvadnost dodaného zboží potvrdí kupující
prodávajícímu podpisem na dodacím listu prodávajícího, včetně evidence dodaných
vratných obalů /palet/.
V.6. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího okamžikem splnění závazku prodávajícího
dodat takové zboží kupujícímu ve smyslu čl. V.2. podmínek nebo, bylo-li sjednáno odeslání
zboží prodávajícím do místa určení, předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa
určení.
V.7. Události vyšší moci (přírodní katastrofy, stávka aj.) zbavují prodávajícího závazků
z dodávky po dobu trvání této překážky, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody za
takové prodlení.
V.8. Prodávající má právo v případě porušení smluvních povinností kupujícího zadržet výdej
objednaného zboží až do doby, kdy kupující sjedná nápravu.
V.9. Nedojde-li k řádnému a včasnému odběru objednaného zboží ze strany kupujícího, jedná
se o porušení smluvní povinnosti.
V.10. Kupující má možnost vrátit nepoužité zboží pouze se souhlasem prodávajícího, a to
v neporušeném originálním obalu do 30 dní od vystavení dodacího listu prodávajícím. Dobropis
obdrží kupující do 14 dní od vrácení zboží, s vyúčtovaným manipulačním poplatkem ve výši 5 %
z ceny vráceného zboží bez DPH, uvedeném na dobropisu k vrácenému zboží.
VI. Obaly a palety
VI.1. Za prodávajícího vede evidenci palet smluvní skladovatel zboží /Transconsult
International, s.r.o. na téže adrese jako sídlo prodávajícího/. Prodávající dodává zboží výhradně
na paletách typu EUR.
VI.2. Kupující je povinen palety na své náklady vracet prodávajícímu zpět, a to vždy nejpozději
do 50 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží dodaného na těchto paletách. Prodávající má
právo odmítnout převzít zpět poškozené palety, nebo palety jiného typu, než je uvedeno v VI.1.
VI.3. Skladovatel prodávajícího vystaví kupujícímu potvrzení o převzetí vrácených palet. Pokud
kupující prodávajícímu nepředloží výše uvedené potvrzení, že od něj skladovatel palety převzal,
má se za to, že je nepřevzal.
VI.4. Palety lze vracet pouze ve skladu smluvního skladovatele, nikoli dopravci při závozu
zboží prodávajícímu. Odlišný postup lze písemně sjednat dohodou mezi prodávajícím a
kupujícím.
VI.5. Nevrácené palety je kupující povinen prodávajícímu uhradit.
Cena EUR palety je stanovena na 250 Kč/ks bez DPH .

VI.6 Kupující, který má smluvenu fakturaci palet, má možnost palety vrátit bez časového
omezení na sklad Transconsult International, viz VI.1. Vratku palet si kupující nechá potvrdit, viz
oddíl VI.3. Prodávající vystaví kupujícímu dobropis za vrácené palety v hodnotě viz článek VI.5.
VII. Likvidace obalů a odpadu
VII.1. Při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží jsou prodávající i kupující povinni
postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR v platném znění.
VII.2. Prodávající má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. /číslo F050520499/,
která pro prodávajícího (a potažmo kupujícího) zajišťuje likvidaci obalů a odpadu z obalů.
Prodávající je povinen využít síť EKO-KOM pro likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze
zboží.
VII.3. Kupující je povinen, v souvislosti s likvidací obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží,
postupovat dle instrukcí prodávajícího (/etikety výrobku, bezpečnostní listy a pokyny
v technických listech/) Nebude-li kupující postupovat při likvidaci obalů, odpadu z obalů
a odpadu ze zboží výše uvedeným způsobem, plně odpovídá prodávajícímu či dalším
poškozeným za případnou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikne a je povinen tuto škodu
bez zbytečného odkladu uhradit.
VIII. Návod na zpracování, použití výrobků
VIII.1. Vzorky, protokoly ze zkoušek výrobků, údaje o složení a jakosti výrobků, technické
informace, bezpečnostní listy, doporučení a návody na zpracování, (dále jen materiály),
odpovídají nejlepším odborným znalostem prodávajícího, jsou u něj k dispozici a na vyžádání
budou poskytnuty kupujícímu.
VIII.2. Kupující je povinen se s podklady seznámit a postupovat podle nich. Kupující je taktéž
povinen seznámit s výše uvedenými informacemi všechny ostatní osoby, které budou se
zbožím jakýmkoliv způsobem nakládat.
VIII.3. Prodávající doporučuje kupujícímu provést vždy vlastní zkoušku před použitím zboží, za
účelem zjištění konkrétních podmínek jeho použití a zpracování. Pokud se však vyskytnou
požadavky, které nejsou uvedeny v návodech na zpracování, nebo pochybnosti o vhodnosti
použití, je kupující povinen před zpracováním výrobků provést vlastní testy a užití řádně
konzultovat s prodávajícím.
VIII.4. Doporučení externích pracovníků prodávajícího, která se odchylují od uváděných
písemných údajů, nejsou platná a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.
VIII.5. Údaje o spotřebě výrobnků se opírají o hodnoty získané dlouhodobými zkušenostmi, mají
pouze informativní charakter a proto nelze při rozdílných konkrétních spotřebách po
prodávajícím požadovat žádné nároky na jakoukoliv formu náhrady.
VIII.6. V případě, že si kupující nevyžádá technické listy a bezpečnostní listy v papírové
podobě, nalezne potřebné informace na následujících internetových adresách:
Průběžná aktualizace technických listů výrobků KIESEL a výrobků EUKULA na www.kiesel.cz.
Průběžná aktualizace bezpečnostních listů výrobků KIESEL nalezne kupující na
www.kiesel.com/sidacz/. Průběžná aktualizace bezpečnostních listů výrobků EUKULA je na
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/.
IX. Reklamace a záruky
IX.1. Záruka po zpracování výrobku činí 24 měsíců, není-li na výrobku uvedeno jinak nebo
nestanoví-li zákon jinak. Záruka se vztahuje na výrobky, které byly řádně zpracovány a použity
v souladu s technickými a bezpečnostními listy. Výrobky nesmí být v době zpracování po
expiraci /viz šarže výrobku a údaj o době skladovatelnosti, uvedený v technickém listu/, pokud
prodávající písemně nepotvrdí jeho prodlouženou trvanlivost.
IX.2. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud kupující nepostupoval v souladu s čl. VIII těchto
„podmínek“, příslušnými normami, či obecně závaznými právními předpisy a obecně platnými
pravidly pro použití nebo skladování zboží.
IX.3. Kupující je povinen otestovat vhodnost užití před zpracováním zboží, nebo si jej nechat
potvrdit písemně Prodávajícím.
IX.4. Technické údaje a označení pro použití zboží nepředstavují záruku za zvláštní vlastnosti
zboží.
IX.5. Prodávající neodpovídá za reklamaci zboží, které bylo zpracováno, aniž by bylo předem
ze strany kupujícího zkontrolováno, zda odpovídá objednávce; jedná se zejména o odstíny
barev, výrobní šarže, dekory atp., (dále jen chyba v dodávce). Zjistí-li při takovéto kontrole
kupující nějaké chyby v dodávce, resp. rozdíly oproti objednávce, je povinen toto neprodleně
písemně oznámit prodávajícímu a zbránit zpracování chybně dodaného zboží. Prodávající je
v takovém případě povinen neprodleně zjednat nápravu na své náklady. Neoznámí-li kupující
neprodleně po převzetí dodaného zboží chybu v dodávce, platí, že veškeré objednané zboží
bylo prodávajícím řádně dodáno v souladu s objednávkou kupujícího. Prodávající v takovém
případě neodpovídá za reklamaci tohoto zboží z titulu chyby v dodávce zboží.
IX.6. Reklamaci dodaného zboží je kupující povinen provést písemně, s odkazem na
doklad o pořízení zboží /číslo faktury či dodacího listu.
IX.7. Při oprávněné reklamaci kupujícího má prodávající právo jednostranně rozhodnout o volbě
nároku z vad zboží (odstranění vad, dodání nového zboží, přiměřená sleva).
IX.8. Prodávající a kupující výslovně sjednávají, že prodávající je oprávněn jednostranně
započíst jakoukoliv svoji splatnou i nesplatnou pohledávku za kupujícím na zaplacení kupní
ceny či kupních cen za dodané zboží proti jakékoliv pohledávce kupujícího za prodávajícím
vzniklou z případných vad předmětného zboží.
X. Platební podmínky
X.1. Není-li písemně sjednáno jinak, musí být platby uskutečňovány bankovním převodem nebo
v hotovosti před dodáním zboží kupujícímu. V případě platby bankovním převodem je závazek
kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za dodané zboží splněn okamžikem připsání částky
odpovídající plné výši takové ceny ve prospěch účtu prodávajícího.
X.2. Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu kupujícího na úhradu kteréhokoliv z dříve
splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že kupující určí, který svůj
závazek vůči prodávajícímu plní.
X.3. Prodávající má právo stanovit kupujícímu maximální povolený kredit – tj. sumu, do jejíž
výše může odběratel odebírat na faktury (zároveň stanoví dobu jejich splatnosti) bez předchozí
platby v souladu s čl. X.1. podmínek“.
X.4. Nesplní-li kupující podmínky uvedené v čl.X.1.těchto „podmínek“, nebo překročí-li
maximální povolený kredit (čl. X.3.), je prodávající oprávněn odmítnout dodávku zboží.
XI. Prohlášení kupujícího
Výše uvedené „podmínky“ jsem četl, plně jsem jim porozuměl a plně souhlasím s jejich
obsahem.
Datum............................ Kupující: .....................................
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