VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PRODEJE KONTEJNERŮ
SPOLEČNOSTI BAUGRUP Czech s.r.o.

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran,
BAUGRUP Czech s.r.o., IČ: 07834471, Prosecká 2513/59, 180 00 Praha, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 356098,
(dále jen “Prodávající”) a třetích osob (dále jen “Kupující”), vzniklé při nákupu a
prodeji kontejnerů, které jsou předmětem obchodní činnosti Prodávajícího.
1.2. Předmětem prodeje jsou nové skladové, obytné, kancelářské či sanitární kontejnery,
dále jen “Předmět prodeje”.

2. Postup při prodeji
2.1. Prodej kontejnerů se realizuje dále uvedeným způsobem na základě poptávky
Kupujícího, případně na základě rámcové nebo individuálně uzavřené kupní
smlouvy.
2.2. Prodávající dle poptávky Kupujícího vypracuje cenovou nabídku požadovaného
Předmětu prodeje, případně dalších služeb, zejména zprostředkování nebo zajištění
přepravy, dále jen „Cenová nabídka“ a zašle ji k odsouhlasení Kupujícímu. V Cenové
nabídce Prodávající uvede, že součástí smluvních ujednání jsou Všeobecné
obchodní podmínky Prodávajícího, se kterými se Kupující může seznámit na
https://levnykontejner.cz a současně upozorní Kupujícího, že v Objednávce musí být
uvedeno prohlášení, že se Kupující seznámil se Všeobecnými obchodními
podmínkami Prodávajícího a souhlasí s nimi. Na základě odsouhlasené Cenové
nabídky Kupující vypracuje Objednávku obsahující ujednané náležitosti a prohlášení,
že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a souhlasí s
nimi. Prodávající na základě doručené Objednávky Kupujícího obsahující specifikaci
Předmětu prodeje, objednaných služeb, sjednanou kupní cenu, případně další
ujednání stran a odsouhlasených Všeobecných obchodních podmínek, vystaví
Kupujícímu zálohovou fakturu, která je současně potvrzením Objednávky.
Prodávající upozorňuje, že bez odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek
Prodávajícího Kupujícím, zálohová faktura nebude vystavena. Kupní smlouva je
mezi stranami uzavřena okamžikem zaplacením zálohové faktury Prodávajícímu.
Kupující odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího bere na
vědomí a je srozuměn s tím, že veškeré doložky a výhrady Prodávajícího uvedené
na faktuře, jsou součástí smluvního ujednání mezi stranami a jsou proto pro
Kupujícího závazné.
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2.3. Po zaplacení zálohové faktury Kupujícím, Prodávající vystaví již ostrou fakturu na
doplacení kupní ceny a vydá příkaz k zhotovení kontejneru, pokud již jej nemá
Prodávající skladem.

3. Předání a převzetí předmětu prodeje
3.1. Realizuje-li se předání a převzetí Předmětu prodeje u Prodávajícího – Showroom
Praha/Showroom Bratislava, smluvní strany nebo osoby jimi určené potvrdí předání
a převzetí Předmětu prodeje podpisem Potvrzení o vyzvednutí kontejneru. V
Potvrzení o vyzvednutí kontejneru je zaznamenán stav Předmětu prodeje v době
předání a prohlášení Prodávajícího o odsouhlasení tohoto stavu či záznam o
případných námitkách. Kupující je povinen si Předmět prodeje před převzetím
prohlédnout a zkontrolovat jeho stav za účelem zjištění, zda odpovídá jeho
požadavkům. Prodávající je povinen Kupujícímu prohlídku vždy umožnit. V případě,
že Kupující možnosti prohlídky nevyužije, později není oprávněn namítat nedostatky,
které mohl při převzetí zjistit, k pozdějším reklamacím tak nebude brán zřetel. Každá
strana obdrží jeden stejnopis Potvrzení o vyzvednutí kontejneru.
3.2. Realizuje-li se předání a převzetí Předmětu prodeje místo určené Kupujícím, je
Kupující povinen na své náklady zajistit a předpřipravit vhodné stanoviště k umístění
Předmětu prodeje. Vhodným stanovištěm k umístění Předmětu prodeje se rozumí
zejména kvalitně zpevněná plocha stanoviště, přístupnost stanoviště s dostatečným
manipulačním prostorem, bezpečné pracovní podmínky. Kupující odpovídá
Prodávajícímu za veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nepřipraveným nebo
nevhodně připraveným stanovištěm (zejm. vícepráce, poplatky přepravce, pokuty
apod.). Prodávající neodpovídá za instalaci elektrických nebo jiných. Dále je Kupující
povinný poskytnou přesnou adresu doručení Předmětu prodeje, poskytnout
dostatečně velkou plochu pro průjezd transportu s Předmětem prodeje. Další postup
je stejný, jako v čl. 3.1.
3.3. Kontejnery, jako Předmět prodeje, se zásadně vydávají až po úplném zaplacení
kupní ceny, nedohodnou-li se strany ve výjimečném případě písemně jinak.
Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Kupujícího v souladu s ust. § 2132
zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí škody na Předmětu prodeje však na Kupujícího přechází již převzetím
Předmětu prodeje. Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající
zůstává vlastníkem Předmětu prodeje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že do doby úplného zaplacení kupní
ceny není oprávněn na Předmětu prodeje provádět jakékoliv změny nebo úpravy. V
případě porušení Kupující odpovídá Prodávajícímu za veškeré škody na Předmětu
prodeje vzniklé v souvislosti se změnami nebo úpravami Předmětu prodeje. Kupující
bere na vědomí, že se jedná o plechový kontejner, tudíž na něm mohou být nepatrné
oděrky či škrábance vzniklé na základě přepravy, a že tyto kosmetické nedostatky
nebudou předmětem budoucí reklamace.
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3.4. Přeprava Předmětu prodeje do místa určeného Kupujícím se vždy realizuje na
náklady a nebezpečí Kupujícího. Prodávající není oprávněn uplatňovat vůči jakékoliv
právní nároky, veškerá tato práva náleží výlučně Kupujícímu.
3.5. Kupující povinen písemně – mailovou zprávou, oznámit Prodávajícímu vady
Předmětu prodeje zjištěné při převzetí Předmětu prodeje, bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 24 hodin od převzetí Předmětu prodeje. Neoznámí-li Kupující vady
Předmětu prodeje řádně a včas, pozbývá práva a nároky z vadného plnění.

4. Záruka
4.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu prodeje a že žádné třetí
osobě nesvědčí k Předmětu prodeje žádné právo, které by bylo způsobilé narušit
nabytí vlastnického práva Kupujícím.
4.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce 12 (dvanácti) měsíců od dodání
Předmětu prodeje do sjednaného místa určení. Prodávající dále prohlašuje, že je
Předmět prodeje způsobilý k dohodnutému účelu užívání. Prodávající se své
odpovědnosti zprostí, pokud v okamžiku uzavření smlouvy si Kupující byl nebo měl
být vědom takové vady nebo nedostatku, který smluvený účel užívání omezuje nebo
vylučuje. Při uplatnění nároku doložit: doklad o koupi výrobků,
4.3. doklad o dodání výrobků a dále specifikovat rozsah a druh vad.
4.4. Záruka se nevztahuje na změny vlastností výrobků způsobené přirozeným stárnutím
materiálu, ze kterého jsou výrobky vyrobeny.
4.5. Kupující bere na vědomí, že se jedná o plechový kontejner, tudíž na něm mohou být
nepatrné oděrky či škrábance vzniklé na základě přepravy, a že tyto kosmetické
nedostatky nebudou předmětem budoucí reklamace.
4.6. Záruka se nevztahuje na změny barvy výrobků způsobené povětrnostními vlivy
(např. znečištěním životního prostředí, prachem, znečištěním způsobeným stavební
činností), nevhodným užitím nebo skladováním nebo nevhodnou údržbou a čištěním.
4.7. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu vady Předmětu
prodeje, maximálně však do 24 hod od jejich zjištění. Prodávající, na základě
předchozí dohody s Kupujícím, zajistí do 30 dnů odborné posouzení reklamace.
4.8. Kupující je oprávněn požadovat bezplatnou opravu vad, za něž odpovídá Prodávající
z titulu poskytnuté záruky. Oprava musí být zahájena do 30 dnů od jejího uplatnění u
Prodávajícího a musí být ukončena v technicky odpovídajícím rozumném čase. Na
základě uvážení Prodávajícího budou opravy prováděny buď ve stanovišti Předmětu
prodeje nebo v prostorách Prodávajícího. V posledním případě nese přepravní
náklady Prodávající.
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6. Odpovědnost za škody třetím osobám
6.1. Prodávající neodpovídá za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s použitím
Předmětu prodeje. Kupující se zavazuje odškodnit a zbavit Prodávajícího jakýchkoli
nároků třetích osob, a to bez zbytečného odkladu po doručení první výzvy
k odškodnění a současně se zavazuje vyřešit takovéto spory a nároky třetích osob.

7. Nároky Prodávajícího, Kupujícího, výpověď a odstoupení od smlouvy
7.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny či s plněním jiných peněžitých
závazků vůči Prodávajícímu, strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 18%
p.a. z dlužné částky.
7.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou peněžitého závazku delším než 15 dnů je
Prodávající s okamžitou účinností oprávněn odstoupit od smlouvy. Oznámení o
odstoupení od smlouvy musí být písemné a zasláno na adresu Kupujícího.
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující bez
zjevného důvodu odmítne převzetí Předmětu prodeje.
7.3. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě pravomocného
soudního rozhodnutí o zrušení a nařízení likvidace Kupujícího nebo v případě, že je
na Kupujícího prohlášeno insolvenční řízení nebo pokud Kupující rozhodne o svém
zrušení.
7.4. Dojde-li ke zrušení kupní smlouvy před předáním Předmětu prodeje z důvodů na
straně Kupujícího, včetně situace kdy Kupující odmítne převzetí nebo zaplacení
předmětu prodeje bez jakéhokoliv oprávněného důvodu, je Kupující povinen uhradit
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30% ze sjednané kupní ceny Předmětu
prodeje bez DPH a současně, vedle této smluvní pokuty, uhradit Prodávajícímu
veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním kupní smlouvy zejména náklady na
umístění/složení Předmětu prodeje, poplatky a náklady přepravce, penále a pokuty
apod..
7.5. V případě prodlení s úhradou plateb je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s vymáháním pohledávky, a to
včetně poplatků za služby společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.
Kupující je rovněž srozuměn s tím, že je povinen uhradit Prodávajícímu částku
1.500,- Kč za každou zaslanou upomínku v souladu s ust. § 3 nařízení vlády č.
351/2013 Sb.
7.6. V případě prodlení s úhradou plateb je Prodávající oprávněn použít došlé finanční
prostředky nejprve na úhradu nákladů dle předchozího odstavce, dále na úrok
z prodlení a teprve poté na úhradu dlužné částky.
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8. Postoupení práv
8.1. Kupující je oprávněn převést nebo postoupit práva vyplývající z kupní smlouvy na
třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se rovněž vztahují na prodeje movitých věcí,
tvořících součásti nebo příslušenství kontejnerů, zejména částí kontejnerů, vybavení
a zařízení kontejnerů.
9.2. Případné spory budou řešeny především smírnou cestou. V případě nedosažení
mimosoudní dohody bude k řešením sporu pověřen věcně i místně příslušný obecný
soud žalovaného stanovený dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu
České republiky.
9.3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího zde neuvedená se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
9.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2022.

BAUGRUP Czech s.r.o., Prosecká 2513/59, 180 00 Praha
+420 777 22 15 66, www.levnykontejner.cz

