VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
verze 03.2011
Zdrojem jsou všeobecné prodejní podmínky výrobce CES: CTS Cable Tray Systems, 26 rue J.B.Potin,
92134 Issy les Moulineaux, Francie, ve verzi 03.2011.
Prodávajícím se rozumí filiálka výrobce v ČR tj.C.E.S. - České Elektrické Stavby s.r.o. nebo její
autorizovaný zástupce.
Platné všeobecné prodejní podmínky ruší předchozí a mohou být měněny bez předchozího
upozornění.
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Transakce sjednané obchodním reprezentantem na účet prodávajícího jsou platné po
potvrzení prodávajícím.
Nabídky učiněné dopisem, faxem nebo mailem nezavazují prodávajícího dokud nejsou
potvrzeny. Ceníky může prodávající měnit kdykoliv. V případě, že není v nabídce
omezena platnost nabídky, rozumí se ukončení platnosti nabídky na konci kalendářního
roku , v které byla nabídka vydána. Prodávající si vyhrazuje právo předčasně omezit nebo
ukončit platnost nabídek, pokud k nim do té doby neobdržel objednávku.
Kontrakt je pro kupujícího uzavřen, a tento je jím neodvolatelně vázán, vystavením
objednávky, nezávisle na případných akceptacích a potvrzeních příjmu ze strany
prodávajícího. Zrušení objednávky běžných katalogových položek je možné se souhlasem
prodávajícího. Zrušení objednávky položek, které vyžadují zvláštní zpracování a úpravy,
není možné. Kupující má právo zajistit si garanci budoucího dodání a kontinuity ceny
(opce) výhradně ve formě víceletých rámcových kontraktů. Požadavky na garanci
budoucích dodávek téhož zboží nelze začleňovat do samosatných objednávek, které
nejsou součástí rámcového kontraktu, a proto budou takové požadavky považovány za
nulitní.
Dodací lhůty jsou udávány jako nezávazné a indikativní (informativní). S výjimkou
kontrahovaného expresního dodání nezadává opožděné dodání příčinu k jakékoliv sankci.
Dodací lhůta zboží „ ihned ze skladu“ se rozumí bez rezervace, tedy s výhradou
meziprodeje.
Návrhy a doporučení učiněné zastoupením prodávajícího nebo personálem prodávajícího
s cílem vybrat nejvhodnější produkt nezpůsobují za tento výběr odpovědnost. Je
povinností kupujícího, který je blíže straně uživatele, aby zkontroloval, zda vybraný
produkt odpovídá předpokládanému použití.
Zboží uvedené v katalogu je považované jako schválené k prodeji podle zvláštních
předpisů upravující výrobu a zkoušení kabelových nosných systémů (EN61537).
Prodávající je oprávněn vydat osvědčení shody podle zákona 22/1997 § 13, odst.4,5,8
týkající se shody výrobků. Vzorky jsou distribuovány pouze k indikativním účelům bez
garance shody povrchové úpravy finálního produktu se vzorkem nebo s předchozí
objednávkou. Prodávající nenese odpovědnost za ztráty balení, pokud nebyla
kontrahována expresní dodávka.
Přejímka zboží kupujícím musí proběhnout do 48 hodin od převzetí, kde kupující prověří
množství, kvalitu a rozměry zboží. Prodávající si vyhrazuje právo primárně odstranit vady
v množství, rozměrech nebo kvalitě prostou výměnou zboží za bezvadné bez dalších
náhrad. Prodávající znovu nabývá vlastnická práva k takto vrácenému zboží. Prodávající
nepřijme žádnou zpětnou dodávku, kterou předtím neodsouhlasil. Prodávající si vyhrazuje
právo nepřijmout reklamaci zboží, která byla učiněna po více než 48 hod od dodání.
S výjimkou náhrad za úrazy, odpovědnost prodávajícího je shora limitována
kontrahovanou částkou za dodávky nebo služby, které jsou předmětem reklamace.
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Kupující v tomto smyslu ručí za odvolání případných nároků vzešlých od svých pojistitelů
vůči prodávajícímu nebo vůči pojistitelům prodávajícího.
Ceny jsou fakturovány na základě tarifů platných ke dni dodávky. V případě, že dlužné
částky jsou kupujícím uhrazeny po datu splatnosti uvedeném na faktuře, Prodávající může
účtovat penále odpovídajícím nejméně úroku podle platných právních předpisů (Obchodní
zákoník). Prodlení kupujícího s úhradou jedné faktury způsobuje okamžitou splatnost i
ostatních pohledávek, i kdyby to znamenalo, že zajišťovací směnky budou dány do oběhu.
Prodávající může v takovém případě anulovat provedení uzavřeného obchodu nebo
přijatých objednávek.
Prodávající je výhradním vlastníkem zboží až do jeho úplného uhrazení. V tomto ohledu
se nejedná o platbu ve smyslu momentálního držení nebo předání směnek nebo jiných
titulů zajišťující platbu. Kupující je oprávněn prodat zakoupené zboží třetím osobám v
souladu s účelem, ke kterému je určeno. Nemůže je však dát do zástavy ani převádět
vlastnictví. V případě dalšího prodeje si může prodávající vyžádat postoupení všech
pohledávek vzniklých ve prospěch kupujícího vůči třetím osobám. Další prodej je povolen
automaticky v případě postoupení plateb třetích osob prodávajícímu. Kupující je zároveň
oprávněn upravovat dodané zboží v souladu s účelem, ke kterému je určeno. V takovém
případě kupující postupuje vlastnictví k objektu vzešlého z úpravy tak, aby byla ochráněna
práva prodávajícího. Jestliže je zboží upraveno spolu se zbožím jiných dodavatelů, náleží
jim poměrný podíl na spoluvlastnictví nové věci. V případě obstavení nebo jiné intervence
třetích osob je kupující povinen informovat neprodleně prodávajícího.
Kupující se vystavením objednávky výslovně zříká všech klausulí ve svých dokumentech,
které by byly v rozporu s výše uvedenými všeobecnými prodejními podmínkami.
Obchodní soud místně příslušející sídlu prodávajícího je kompetentní k řešení případných
sporů

