
Všeobecné obchodní podmínky firmy Ferrus Group sp. z o.o. sp. k.
ze dne 02.03.2015

 [Začátek smlouvy]
1. Dohoda prodeje vstoupí v platnost až po obdržení písemné objednávky od kupujícího a je 
potvrzena Ferrus Group Sp. Z oo sp. k ... dále jen prodávající, pokud jde o množství kvality a 
dodací lhůtě.
 [Součásti smlouvy]
2. Obsah každé zakázky jsou:
- objednávka
- Všeobecné obchodní podmínky
 [Změna smlouvy]
3.  Změnu některé z podmínek smlouvy je možné pouze píemně prostřednictvím podpisu samostatné 
dohody mezi smluvními stranami.
 [Cena]
4. Cena je kalkulována v eurech nebo v CZK a zahrnuje cenu zboží a náklady a dodání ,  atd), pokud není v 
nabídce uvedeno jinak.
5. Cena smlouvy je závazná pro Kupujícího  v době objednávky a potvrzenaí Prodávajícím
 [platební podmínky]
6. Placení kupní ceny je uskutečněno převodem připsáním ve dne splatnosti na bankovní účet určený 
prodávajícím na faktuře.
Finanční záruky]
7. Prodávající má právo požadovat od kupujícího veškeré potřebné záruky k zajištění plnění svých 
povinností, jestliže před vyřízením pohledávky ze strany kupujícího je zřejmé, že existuje riziko platební 
neschopnosti. Jedná se o následující případy: žádost kupujícího o prodloužení lhůty pro platbu, zabavení 
majetku kupujícího jeho věřiteli, prodlení při platbě veřejného dluhu, podání návrh na konkurz Kupujícího 
nebo likvidace řízení Kupujícího.
 [Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy]
8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy na základě písemného prohlášení.
 [Porušení smlouvy ze strany kupujícího]
9. V případě zrušení smlouvy kupujícím  může prodávající  požadovat náhradu škody ve výši 5% z hrubé 
hodnoty smlouvy z titulu náhrady škody  
10. V případě, že kupující neplatí faktury včas a dle uzavřených dohod prodávajícímu, Prodávající může 
odstoupit od smlouvy zcela nebo z té části, která dosud nebyla realizována. V tomto případě je kupující 
povinen provést platby za dodané zboží a zaplatit pokutu, uvedené v bodě. 9.
 [Výhrada vlastnictví prodávajícímu]
11. Prodávající zůstává vlastníkem dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
12. Kupující souhlasí s tím, že nebudou prodávat zboží ani poslat je v jiné formě třetím stranám, dokud 
nezískají  majetkové práva k nim.
[Odpovědnost za vady; omezení odpovědnosti v rámci záruky za vady]
 13. Prodávající odpovídá za vady v kvalitě prodaného zboží za podmínek stanovených viz níže
14. Strany uznávají kvalitativní defekt při nedodržení  deklarovaného chemického složení se  složením zboží  
deklarovaným prodávajícím.
15. V případě vady v jakosti dodaného výrobků volně loženého (např. Surové železo ), je kupující povinen 
podat stížnost písemně nejpozději do 7 dnů po dodání , pod hrozbou neuznání reklamace. V každém 
případě, může kupující použít dodané zboží k výrobě  až po ověření skutečného chemického složení výrobku
a porovnat jej s deklarovaným (atest chemické složení prodávajícího) .
16.V případě zjištění nebo podezření na nedodržení chemického složení, tak pokud jde o použití pro výrobu, 
tka toto  jen na vlastní riziko kupujícího.
17. V případě, že prodávající uzná reklamaci, může kupující v prvním případě požadovat snížení ceny (sleva). 
Jestliže strany nedosáhnou dohody o velikosti slevy, nebo v případě, že zboží s vadami není vhodný pro 
použití kupujícím, má kupující právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vad. 
18. Ve zbývající části odpovědnost z tytulu  pozdějších vad  dodaného zboží se vylučuje
[Termín dodání]
19. V případě, že prodávající najme dopravce přechází riziko na kupujícího v době postavení  dopravce pod 
vykládací místo označeném kupujícím (CPT-zásobovací základny místo vykládky).
 



[Vyšší moc]
20. Prodávající neodpovídá za neplnění nebo nesprávného plnění smluvních závazků v případě okolností 
způsobených vyšší mocí. To platí zejména pro následující události: válka, nepokoje, embarga, stávky, omezení
v zásobování energií, částečné nebo úplné uzavření výrobce, blokáda a nedostatek dopravních prostředků, 
klimatické podmínky,ztěžující nebo neumožňující dopravu, omezení uložená orgány státní nebo místní 
správy, bránící dopravě a nepředvídatelné nepoužití výrobních prostředků, požár, povodeň, znárodnění.. 
Výskyt vyšší moci pozastaví dodávky.
21. V případě, že plnění smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v bodě. 20 není možné, má prodávající 
právo odstoupit od smlouvy, a to podáním písemného oznámení na kupujícího o důvodech, které brání 
plnění smlouvy.
 [Postoupení] 
22. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z  této smlouvy žádné třetí straně bez 
předchozího písemného souhlasu prodávajícího
[Soud]
23. sídlo soudu pro všechny spory, je soud příslušný pro prodávajícího.
 [Závěrečná ustanovení]
24. Strany se dohodly na vzájemném oznámení o výskytu změn ve struktuře právních - organizačních a 
administrativních dat. Důsledky tohoto ne oznámení nese strana, která se ne splnila tuto povinnost.
[Zakázat používání těchto ustanovení]
25. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, podepsané ve Vídni 11. dubna 1980 rok.;
b. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, uzavřená v New Yorku dne 14. června 1974 rok


