ČSAD JIHOTRANS a.s.
Obchodní podmínky pro prodej náhradních dílů, příslušenství, agregátů a motorů
Předmětem těchto Obchodních podmínek pro prodej náhradních dílů, příslušenství, agregátů a motorů společností ČSAD JIHOTRANS a.s.
MAN Servis,(dále jen „OP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi společností ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ:25171216, se sídlem
Pekárenská 77, České Budějovice, (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Kupující přijímá a uznává tyto OP jako závazné pro všechna plnění,
která mají být provedena v rámci dodávky náhradních dílů, příslušenství, agregátů a motorů a podřizuje jim svůj smluvní vztah s
prodávajícím. Kupující obdržel tyto OP od prodávajícího spolu s datovým dokladem (fakturou), kterým byla vyúčtována cena poskytnutého
plnění. Tyto OP jsou rovněž vyvěšeny v hale servisu MAN prodávajícího na adrese Pekárenská 77, České Budějovice a přístupné na
internetové adrese www.jihotrans.cz (MAN servis).
I.

II.

Objednávka, uzavření smlouvy
1.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá doručením objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávku může
kupující učinit buď písemně dopisem, faxem či prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) anebo ústně. Přijetí objednávky
potvrdí prodávající písemně.
2.
Veškeré změny a další případná ujednání týkající se předmětu koupě je nutné sjednat písemně.
3.
Objednávka učiněná písemně musí obsahovat tyto náležitosti:
• Obchodní firmu nebo název podnikatele, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo nebo místo podnikání,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo kupujícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují kupujícího
• Označení písemnosti slovem „Objednávka“
• Označení výrobku/výrobků, které jsou předmětem koupě
• Množství požadovaných kusů každého z objednávaných výrobků
• Datum uskutečnění objednávky, vlastnoruční podpis kupujícího, popř. osoby oprávněné za kupujícího jednat
Cena
1.
2.

3.

4.

Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě bez slevy a jakýchkoli zvýhodnění. Platí cena platná v den předání předmětu koupě
kupujícímu. Další dohodnutá plnění (balné, dopravné apod.) se účtují zvlášť.
Účtování zvýhodněné ceny u objednávek spočívajících ve výměně agregátu nebo dílu za tzv. výměnné díly, předpokládá, že
původní agregát nebo díl odpovídá objemu dodávky náhradního agregátu nebo dílu a že nevykazuje žádnou takovou vadu, která
by činila jeho renovaci nemožnou.
Pokud se při testování původního agregátu nebo dílu zjistí, že některé součásti dílu chybějí nebo že vykazuje takové vady, které
nelze opravit, účtuje se zákazníkovi takto vzniklá ztráta dodatečně k ceně měněného agregátu nebo dílu:
a) u starých motorů formou paušální částky, tj. částka, která je v takovém případě u dodavatele dle platného
katalogu cen obvyklá;
b) u ostatních agregátů a dílů formou přirážky k účtované ceně ve výši 20 % katalogové ceny měněného
agregátu nebo dílu.
Doúčtování dle bodu 3 je prodávající oprávněn provést:
a)
u zjevných vad nebo chybějících dílů ve lhůtě dvou (2) měsíců od předání původního dílu, agregátu nebo
motoru
b)
u skrytých vad ve lhůtě šesti (6) měsíců od předání původního dílu, agregátu nebo motoru

III. Platební podmínky
1.
Kupní cena a cena dalších sjednaných plnění je splatná ihned při převzetí předmětu koupě kupujícím, nestanoví-li daňový doklad
pozdější datum splatnosti.
2.
V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové
ceny předmětu koupě za každý den prodlení.
3.
Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na kupní cenu.
4.
Je-li sjednáno složení zálohy a vydána zálohová faktura vč. DPH, uvádí se sazba DPH platná v den složení této zálohy.
5.
Kupující může započíst své pohledávky za prodávajícím oproti pohledávkám prodávajícího pouze tehdy, je-li pohledávka
kupujícího nesporná a prodávající s tím souhlasí, nebo existuje-li pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.
IV. Výhrada vlastnictví
1.
Náhradní díly, příslušenství a agregáty výměnné díly a motory zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného
zaplacení kupní ceny dle příslušného daňového dokladu.
2.
Po dobu výhrady vlastnictví je vyloučeno zcizení předmětu koupě, jeho zástava či jakékoli postoupení práv k předmětu koupě se
vážící třetím osobám a úpravy předmětu koupě, nedá-li k tomu prodávající předem písemný souhlas.
V. Dodací lhůta
Veškeré termíny dodání a dodací lhůty je nutné sjednat písemně. Pokud se změní nebo rozšíří objem dodávky, a následkem toho není
možné původní termín dodání dodržet, je prodávající povinen sdělit kupujícímu bez zbytečného odkladu nový termín dodání s uvedením
důvodu, pro který nebylo možné původní sjednaný termín dodržet.
VI. Dodání/Dopravní podmínky
1.
Způsob dodání si volí kupující sám.
2.
Předmět koupě si může kupující vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího, nebo jej může prodávající na žádost kupujícího
zaslat na za tím účelem kupujícím sdělenou adresu.
3.
Balné prodávající kupujícímu neúčtuje.
4.
Dopravné prodávající kupujícímu neúčtuje u dodávek, jejichž celková kupní cena převýší 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun
českých).
5.
V případě, že kupující požaduje dopravu výměnného motoru do místa určení, přepravují se výměnné motory namontované na
podpůrný stojan. Podpůrný stojan zůstává majetkem prodávajícího a kupující je povinen jej neprodleně spolu s původním
motorem vrátit zpět prodávajícímu. Pokud kupující stojan nevrátí nejpozději do sedmi dnů ode dne dodání výměnného motoru do
místa určení, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu škodu, která mu tím vznikla a která odpovídá kupní ceně nového
podpěrného stojanu.
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VII. Vracení náhradních dílů, příslušenství a agregátů
1.
Zakoupený předmět koupě lze vrátit pouze se souhlasem prodávajícího.
2.
Zakoupený předmět koupě lze vrátit nejpozději do 30 dnů po převzetí (doručení), v nezměněném a v neporušeném stavu, v
originálním balení a řádně zabalené pro přepravu.
3.
Náklady související s vrácením předmětu koupě nese výlučně kupující.
4.
V případě porušení podmínek pro vracení předmětu koupě je prodávající oprávněn snížit kupní cenu k vrácení o 20%.
VIII. Záruka
Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.
1.
Prodávající poskytuje kupujícímu na zakoupený předmět koupě záruku na vady
a) u nových agregátů a motorů po dobu 24 měsíců od předání. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu
200.000 km,
b) u výměnných náhradních dílů, příslušenství, agregátů a motorů. po dobu 12 měsíců od předání. Záruka však končí
nejpozději po absolvování jízdního výkonu 100.000 km,
c)
u nových náhradních dílů a příslušenství po dobu 12 měsíců od předání. Záruka však končí nejpozději po absolvování
jízdního výkonu 100.000 km.
2. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
3. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.
4. Kupující je povinen při převzetí předmět koupě prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit prodávajícího.
5. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány.
Oznámí-li kupující vady ústně, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění vad.
6. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
a) předmět koupě nebyl prodávajícímu dodán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad,
b) důvodem výskytu vady je neodborné nakládání s předmětem koupě (např. neodborně provedená montáž),
c) důvodem výskytu vady je provedení změny na předmětu koupě způsobem, který výrobce nepovoluje,
d) důvodem výskytu vady je, že kupující nedodržel návod k obsluze a údržbě předmětu koupě předepsaný výrobcem.
IX. Závěrečná ustanovení
1.
Veškeré případné spory vyplývající z obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány věcně příslušným
soudem a místně příslušným dle sídla prodávajícího, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
2.
V případě, že se jakékoli ustanovení těchto OP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.
Prodávající bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí.
3.
Všechny vztahy prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a těchto OP, v těchto OP neupravené, se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
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