Všeobecné nákupní podmínky společnosti
CHOCOLAND a.s., IČ 289 72 503 se sídlem Kolín, Ovčárecká 305, PSČ: 280 02
Spol. zapsaná v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 15609 (dále jen „odběratel“)
platné od 1.7.
2015 na dobu neurčitou
1.3.2020

I. Rozsah platnosti a účinnosti
1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran,
jakož i další podmínky související s uzavíráním kupních smluv, smluv o dílo a smluv o poskytování
služeb, na základě kterých odběratel objednává zboží nebo provedení díla nebo poskytnutí služeb. Pro
účely těchto VNP se zboží, dílo nebo služby označují jen jako „zboží“.
2. Podmínky dodavatele, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VNP, těmto VNP odporují nebo
je doplňují, jsou pro odběratele nezávazné, a to i tehdy, když jim odběratel neodporuje nebo když
dodavatel prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.
3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VNP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy
uzavřené na základě těchto VNP ovlivněn.
4. Pro dodávky některých komodit uznává odběratel platnost mezinárodně standardních podmínek pro
obchod s nimi, avšak pouze do té míry, kdy nejsou v rozporu s těmito VNP, resp. se smlouvou.
II. Uzavření smlouvy
1. Náklady na vyhotovení nabídky, jakož i případné přepracování, cenové kalkulace, vzorky a obstarání
všech informací a podkladů potřebných k vyhotovení nabídky nese výlučně dodavatel.
2. Pokud dodavatel objednávku neodmítne ani nepotvrdí do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky,
má se za to, že objednávka byla odmítnuta a odběratel jí není vázán.
3. Smlouva vzniká potvrzením objednávky dodavatelem poštou, e-mailem, telefonicky či osobně, příp.
poskytnutím plnění (dodáním zboží). Jakékoli odchylky, změny a odlišná ustanovení od objednávky jsou
považovány za nový návrh smlouvy, který musí být schválen odběratelem. Pokud se k odchylkám,
změnám a odlišným ustanovením odběratel nevyjádří, není smlouva uzavřena.
III. Cena zboží, platební podmínky
1. Má se za to, že sjednané ceny jsou pevné, konečné, neměnné a obsahují všechny náklady
dodavatele, vč. nákladů na dopravu, balení, clo, daně apod.
2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném, kompletním a bezvadném dodání zboží.
3. Lhůta splatnosti faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení odběrateli, není-li sjednáno jinak.
4. Na fakturách a na dodacích listech je dodavatel vždy povinen uvést číslo objednávky a v případě
importních dodávek i číslo harmonizované celní nomenklatury HS/CN.
5. Faktury s neúplnými nebo chybnými údaji je odběratel oprávněn vrátit dodavateli. Lhůta splatnosti
počne plynout až doručením řádné faktury.
IV. Dodávka
1. Dílčí, resp. dřívější, dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem odběratele. Dodá-li
dodavatel odběrateli větší množství či počet zboží (či jiného plnění), než bylo ujednáno, je smlouva
uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že je odběratel výslovně přijme bez zbytečného
odkladu po jeho dodání. Pokud tak neučiní, smlouva uzavřena není.
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