Všeobecné dodacie a obchodné podmienky (VDP)
1. Cena tovaru je kupujúcim fakturovaná predávajúcim dodávateľskou faktúrou (daňovým dokladom), ktorej
splatnosť je dohodnutá v kúpnej zmluve (písomne, ústne či konkludentne uzavretej) (ďalej len ,,KZ“), ak je uzatváraná
kúpna zmluva, rámcové kúpne zmluve (ďalej len ,,RKZ“), ak je uzatváraná rámcová kúpna zmluva alebo v prílohe č.1
rámcové kúpne zmluvy a zmluvy o komisionálnom predaji (ďalej len ,,RKZ a ZKP“), ak je uzatváraná rámcová kúpna
zmluva a zmluva o komisionálnom predaji. Ak kupujúci nezaplatí cenu tovaru v dobe splatnosti, je predávajúci
oprávnený účtovať z nezaplatenej čiastky zmluvný úrok z omeškania. Pokiaľ nie je uvedené inak, zjednáva sa tento úrok
z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním sa
s úhradou ceny tovaru, nie je úrok z omeškania nijako dotknutý.
2. V prípade vystavenia zálohovej faktúry sa predávajúci zaväzuje vyskladniť tovar podľa dohodnutých dodacích
podmienok podľa KZ, RKZ alebo RKZ a ZKP až po úhrade fakturovanej čiastky v hotovosti alebo jej pripísaní sa na
účet predávajúceho. Ak kupujúci prevezme tovar, predávajúci vystaví daňový doklad, ktorým bude zrealizované celkové
vyúčtovanie. Predávajúci je KZ, prípadne objednávkou v prípade RKZ či RKZ a ZKP viazaný najviac 7 dní po dátume
splatnosti zálohovej faktúry. Po uplynutí tejto lehoty už nie je predávajúci povinný plniť a je oprávnený odstúpiť. Nárok
na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou dotknutý.
3. Rozhodujúcim okamžikom pre fakturáciu sa určuje dátum prevzatia tovaru predávajúcim prvému prepravcovi.
4. Kupujúci uhradí predávajúcemu všetky viacnásobné nakládky vzniknuté zo zmien pôvodných dispozícii
a požiadaviek kupujúceho. Tieto náklady budú platené na základe dokladov doložených k vyúčtovaniu predávajúcim.
Ak nebudú účtované čiastky zaplatené v dobe splatnosti, je kupujúci povinný platiť vedľa vyúčtovaných čiastok aj
zmluvný úrok z omeškania podľa bodu 1.
5. V prípade pohľadávok tretích osôb (dopravcov a pod.) vyfakturovaných jednej zo zmluvných strán, hoci ich
uhradením je povinná strana druhá, je zmluvná strana oprávnená preúčtovať ich druhej strane v plnej výške, pričom platí
obdobné ustanovenie o zmluvnom úroku z omeškania.
6. Kupujúci nadobudne vlastníckeho práva ku tovaru iba po úplnom zaplatení ceny tovaru.
7. Dodacie podmienky sa riadia INCOTERMS 2000.
8. Predávajúci má právo odstúpiť od KZ, RKZ, alebo RKZ a ZKP v prípade neuhradenia niektorých z minulých
záväzkov kupujúcim alebo v prípadne nedržania zmluvných podmienok kupujúcim niektorého z minulých záväzkov.
9. Zmluvné strany sú povinné uvádzať presný názov či označenie podľa zápisu z obchodného, živnostenského či
iného registra, bankové spojenie, IČO a DIČ a sídlo alebo miesto podnikania. Prípadný nesúlad však nebráni
vymáhaniu nárokov z KZ, RKZ alebo RKZ a ZKP.
10. Predávajúci neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom pri prebratí tovaru
kupujúcim. Ďalej predávajúci neručí za kvalitu tovaru plneného do obalov kupujúceho.
11. Predávajúci, vzhľadom ku kalibrácii váh, nezodpovedá za možné odchýlky skutočnej hmotnosti od hmotnosti
deklarovanej, a to v rozsahu ±2%.
12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podľa podmienok INCOTERMS 2000 uvedených v KZ,
RKZ alebo RKZ a ZKP. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa dispozícii špecifikovaných KZ, RKZ alebo RKZ
a ZKP a predávajúci mu umožnil s tovarom nakladať, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho okamžikom
oznámenia predávajúcim o možnosti nakladania s tovarom.
13. Nevratné obaly sa účtujú v plnej výške obstarávajúcej ceny, alebo sú započítané do ceny tovaru.
14. Po prevzatí vratného i nevratného obalu kupujúcim od predávajúceho je kupujúci povinný vždy prekontrolovať
jeho stav a prípadné zistené poškodenia nahlásiť ihneď pri prevzatí predávajúcemu. Na neskoršie kupujúcim nahlásené
poškodenie nebude braný predávajúcim ohľad.
15. Vratné obaly rieši príloha č 1 ,,Pravidla pre obeh vratných obalov firmy CHEMAP AGRO“, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok.
16. V prípade plnenia do vlastných obalov odberateľa predávajúci neručí za kvalitu dodávaného tovaru, navyše bude
toto realizované iba do obalov odpovedajúcim príslušným predpisom. Ak nebude podmienka zo strany kupujúceho
splnená, vyhradzuje si dodávateľ právo dodať tovar vo vlastných obaloch a tieto následne kupujúcemu vyfakturovať.
17. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený urobiť zápočet akýchkoľvek svojich pohľadávok proti
pohľadávkam kupujúceho za predávajúcim.
18. Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sú samostatným dokumentom a vzťahujú sa na každý obchodný
prípad. V prípade uzatvorenia KZ či RKZ alebo RKZ a ZKP sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri rozpore jednotlivých
bodov s príslušnou KZ, RKZ alebo RKZ a ZKP sa prihliada k ustanoveniam KZ, RKZ či RKZ a ZKP.
V Dašiciach, dňa ____________________.

_________________________
predávajúci

_________________________
kupujúci
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