OBCHODNÍ PODMÍNKY
LHL s.r.o.
1.

Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků (dále jen „OP“) upravují základní podmínky dodávek zdravotnických
prostředků (dále jen „ZP“) a jsou součástí všech obchodních smluv na ZP uzavřených mezi LHL s.r.o.. jako dodavatelem
(prodávajícím) a odběratelem (kupujícím). Za zdravotnický prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který
odpovídá definici uvedené v zákoně č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění.
1.2. Tyto OP platí pro všechny
a) dodávky realizované na základě objednávky odběratele
b) dodávky realizované dle kupní smlouvy. V tomto případě jsou OP přílohou takové kupní smlouvy.
Nabídka i návrh smlouvy se mohou odchylovat od ustanovení OP jen v případě, že to bude výslovně připuštěno v podmínkách kupní
smlouvy a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu. V takovém případě má odchylná úprava ve smlouvě přednost
před těmito OP.
1.3. OP jsou součástí každého návrhu smlouvy, který se týká dodávek ZP podle odst. 1.1 těchto OP.
1.4. Pokud jsou dodávky realizovány na základě objednávky odběratele, je odběratel povinen se seznámit se zněním OP na
www.lhlsro.cz. Podáním objednávky odběratel potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s obsahem OP.
1.5. Objednávka může být doručena dodavateli e-mailem, faxem, dopisem, nebo telefonicky. Objednávka je vždy pro
odběratele závazná. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky na kontaktní email, uvedený v objednávce
1.6. V objednávce musí odběratel uvést základní náležitosti, zejména: označení odběratele s uvedením firmy (jména), adresy a
IČO, případně údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence, včetně spisové značky, obchodní název zboží,
katalogové číslo zboží, množství včetně měrné jednotky, místo dodání zboží, datum objednávky a kontaktní email.
1.7. Objednávka zákazníka je platná pouze, pokud je učiněna osobou, jež má právo za odběratele objednávat.
2.

Kupní smlouva

2.1. Znění kupní smlouvy musí být v souladu s platnými právními předpisy a těmito OP a vždy v ní musí být výslovně uvedeno, že OP jsou
součástí smlouvy jako její příloha.
2.2. Kupní smlouva musí být podepsána statutárním orgánem. Pokud bude kupní smlouva podepsána jinou osobou, musí být její součástí
písemná plná moc (pověření) podepsaná statutárním orgánem nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocnění osoby
podepisovat jménem účastníka kupní smlouvy na dodávku ZP. U podpisu kupní smlouvy musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce
podepisující osoby.
2.3. V záhlaví kupní smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy.
2.4. Kupní smlouva musí být předložena minimálně ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

3.1. Odpovědnost dodavatele za vady ZP se řídí příslušnými ustanoveními ( občanský zákoník v platném znění). Zjevné vady, kterými trpí ZP a
které mohl odběratel zjistit ihned poté, kdy měl možnost ZP prohlédnout, je třeba vytknout u dodavatele ve lhůtě do
6 měsíců ode dne předání ZP odběrateli, jinak dodavatel vadu neuzná. Vady skryté lze vytknout ihned poté, kdy je měl odběratel možnost
zjistit, nejpozději do 24 měsíců ode dne předání ZP odběrateli. Vady kryté zárukou za jakost lze vytknout nejpozději v záruční lhůtě.
3.2. Dodavatel poskytuje na dodávky ZP záruku za jakost v délce 24 měsíců, (na snímače a příslušenství 6 měsíců), není-li v kupní smlouvě
nebo v cenové nabídce uvedena záruční doba jiná. Platnost záruky za jakost je podmíněna dodržováním příslušných pravidel užívání
příslušného ZP a rovněž prováděním pravidelné údržby dle pokynů výrobce uvedených v návodu k použití daného ZP. Záruku u ZP nelze
uplatnit při poškození originální servisní plomby LHL s.r.o., která brání neautorizovanému zásahu do ZP. Cena za pravidelnou
údržbu ZP není zahrnuta do kupní ceny (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak).
3.3. Odběratel je povinen ZP převzít a co nejdříve po jeho dodání prohlédnout, zkontrolovat a zjištěné vady neprodleně, nejpozději však do 7
dnů ode dne dodání, uplatnit.
3.4. Záruka se nevztahuje na vady ZP či jeho částí, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména nedodržením pokynů prodávajícího
či předpisů výrobce o používání či skladování, porušením originální servisní plomby LHL s.r.o., nedodržením provozních, bezpečnostních
nebo hygienických předpisů, násilným poškozením ZP, vlivem požáru okolí, živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
3.5. Odběratel je povinen při uplatňování reklamace, opravy nebo požadavku na provedení BTK ZP předat ZP dodavateli v čistém a
dekontaminovaném stavu. V případě, kdy dojde ke zničení nebo znehodnocení reklamovaného nebo opravovaného ZP, uhradí dodavatel
odběrateli hodnotu ZP, odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. hodnotu ZP bezprostředně před předáním
k reklamaci či opravě.
3.6. Záruční a pozáruční servis provádí LHL s.r.o..
3.7. Cena pozáručního servisu včetně ceny náhradních dílů je stanovena dle platného servisního ceníku LHL s.r.o.. V případě, že
odběratel uzavře se společností LHL s.r.o. servisní smlouvu, řídí se podmínky poskytování pozáručního servisu touto servisní smlouvou
4.

Dodací podmínky

4.1. Dodavatel dodává ZP na místa v České republice specifikovaná odběratelem v objednávce nebo kupní smlouvě.
4.2. Dodavatel účtuje dopravné dle platného ceníku LHL s.r.o.
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5.

Platební podmínky

5.1. Odběratel uhradí kupní cenu za ZP dohodnutým způsobem buď na dobírku, nebo do 14 dnů ode dne dodání ZP převodem na běžný účet
uvedený na faktuře za ZP, nebo dle podmínek kupní smlouvy, cenové nabídky nebo dohodnuté lhůty splatnosti.
5.2. V případě opožděné platby je odběratel povinen zaplatit vedle případně sjednané smluvní pokuty úrok z prodlení v zákonné výši.
5.3. Je-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno, že kupní cena bude hrazena ve splátkách, stává se celá kupní cena splatná v případě
prodlení odběratele s úhradou jakékoliv splátky kupní ceny.
5.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě
spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou zaplaceny
bezhotovostním převodem na účet uvedený ve výzvě oprávněné smluvní strany k úhradě, resp. v příslušné faktuře, přičemž povinnost k
zaplacení je splněna dnem připsání příslušné částky na tento účet. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta, není ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady škody
nezapočítává.
6.

Přechod vlastnictví

6.1. Vlastnické právo k dodanému zboží dle této smlouvy přechází na odběratele dnem úplného zaplacení zboží. Nebezpečí vzniku škody na
ZP přechází na odběratele okamžikem převzetí ZP.
7.

Ekologická likvidace odpadu

7.1. Společnost LHL s.r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a plní tak povinnosti zajistit zpětný odběr a
využití odpadu z obalů způsobem dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Platí, že smluvní strany jsou v případě sporu povinny postupovat tak, aby docílily smírného řešení, je-li to možné. V případě jakéhokoliv
sporu, který se nepodaří smluvním stranám vyřešit vzájemnou dohodou, jsou k řešení takového sporu příslušné obecné soudy České
republiky.
8.2. Platí, že pro případ soudního sporu týkajícího se odpovědnosti dodavatele z titulu dodávky ZP odběrateli je místně příslušný obecný soud
dodavatele.
8.3. Odběratel uzavřením smlouvy uděluje souhlas ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě a
také uděluje souhlas k zasílání obchodní korespondence prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
Pod pojmem zpracování osobních údajů se rozumí rozsah zpracování dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Uzavřením
kupní smlouvy odběratel potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede dodavatel, a o
dalších jeho právech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dále souhlasí
s tím, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžu odvolat pouze písemně.
8.4. Tyto OP se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

V Ústí nad Labem, dne 1.10.2015
Martin Liška, jednatel LHL s.r.o.
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