Dodací a platební podmínky BJP, s.r.o.,
Čl. I.
Rozsah platnosti
1. Tyto dodací a platební podmínky (dále jen DPP) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím podle ust. § 409 a násl. Obchodního zákoníku.
2. Odchylky do DPP mají platnost jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě výslovně sjednány.
Čl. II.
Vznik smlouvy
1. Návrh na uzavření smlouvy předložený kupujícím (ústně, písemně, telegraficky, faxem), potvrdí prodávající
ve lhůtě v návrhu uvedené. Není-li kupujícím lhůta výslovně stanovena, bude smlouva potvrzena ve lhůtě
přiměřené okolnostem. Prodávající potvrdí návrh vyplněním předního dílu kupní smlouvy.
2. Provedení jakýchkoli změn v návrhu předloženém kupujícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém
případě se jedná o návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vzniká až
dnem doručení souhlasného vyjádření kupujícího.
3. V případě, že obě strany mají zájem kupní smlouvu uzavřít, avšak nemohou se dohodnout na všech bodech
smlouvy, lze přijmout řešení, že znění smlouvy bude určeno třetí osobou nebo soudcem.
Čl. III.
Forma a náležitosti smlouvy
1. Kupní smlouva má vždy písemnou formu.
2. Smlouva vzniká způsobem uvedeným shora v čl. II., dojde-li alespoň k dohodě o předmětu dodávky.
3. Není-li dohodnut čas plnění, je prodávající oprávněn plnit kdykoliv.
4. Není-li dohodnuta cena ani způsob jejího určení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen
zaplatit cenu, za kterou se dodané nebo srovnatelné zboží prodávalo v době, kdy došlo k uzavření
smlouvy.
Čl. IV.
Dodací podmínky
1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že ke splnění a vzniku práva účtovat kupní cenu dochází dnem,
kdy bylo kupujícímu prokazatelně umožněno nakládat se smluveným zbožím.
2. Je-li sjednáno dodání prostřednictvím dopravce, musí být dodávka zřetelně označená jako zásilka pro
kupujícího.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady v čase a způsobem, které mu dostatečně umožňují
převzetí smluveného zboží.
4. Pokud není stanoveno jinak, v ceně zboží je zahrnut i obalový materiál (stretch folie, kartony, dutinky,
atd.) Vratné obaly budou kupujícímu účtovány spolu s dodávkou jako samostatná položka. V případě, že
tyto budou ve lhůtě jednoho roku ode dne expedice zboží nepoškozené vráceny do skladů prodávajícího,

které byly expedovány, je prodávající povinen obaly přijmout a peníze kupujícímu vrátit. Na dokladech je
kupující povinen uvést číslo dodacího listu, ke kterému se dodávka vratných obalů vztahuje.
5. Zajišťuje-li kupující vlastní odvoz zboží, prodávající je skladuje 10 dnů ode dne, kdy vyzval kupujícího
k odběru. Po uplynutí této doby odešle dodávku prostřednictvím přepravce na náklady kupujícího.
6. U výrobků nebo zboží, které nebude odebráno do 30 dnů po domluveném termínu, bude automaticky
účtován poplatek 1 EUR/den/paletové místo. Výrobky nebo zboží objednané na odvolávky musí být
odebráno do 6-ti měsíců od data domluvené první odvolávky, jinak bude automaticky účtován poplatek
1 EUR/den/paletové místo a zároveň nebude brán zřetel na případné reklamace.

Čl. V.
Odpovědnost za vady
1. Kupující je povinen případné vady dodávky oznámit prodávajícímu písemně, a to nejpozději do 6-ti
měsíců.
2. Kupující je obeznámen s Pokyny pro skladování PE folií a produktů z nich. Tyto pokyny jsou vyvěšeny na
www.bjpcompany.cz.
3. Kupující je individuelně dle charakteru objednaného produktu na požádání informován o odpovídajících
přípustných výrobních tolerancích.

Čl. VI.
Platební podmínky
1. Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo dopravci
k přepravě, a to v místě provozu prodávajícího, nedošlo-li k jiné dohodě.
2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě 14 kalendářních dnů po odeslání
zboží nebo podkladu pro zaplacení kupní ceny (zpravidla faktury), pokud není dohodnuto jinak.
3. V případě prodlení s úhradou je povinen zaplatit kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05%
z kupní ceny za každý den prodlení.
4. Pokud kupující má vůči prodávajícímu závazky, nebude kupní smlouva akceptována.
Čl. VII.
Zpoplatnění obalů
1. Produkty vyrobené ve firmě BJP, s.r.o, nejsou považovány za obaly a v prodejní ceně vyrobených
produktů nejsou zahrnuty poplatky za ně. Zodpovědnost za zpoplatnění našich produktů autorizované
společnosti v rámci platné legislativy na sebe zakoupením produktů přebírá odběratel. BJP, s. r. o. odvádí
poplatky autorizované firmě pouze za obaly, ve kterých vyráběné produkty prodává (obalová folie,
kartony,…).

