V.I.P. ZÁKAZNÍCI
Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které
Vám přináší řadu slev a výhod.
Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY:
1) registrace na prodejně,
2) dosažení min. 20.000,- Kč útraty,*
3) požádání o vystavení V.I.P. karty na prodejně.

Výhody V.I.P. ZÁKAZNÍKA:


sleva na vybraný sortiment okamžitě při nákupu (kromě zboží v akci a individuálních
cenových nabídek) dle níže připojené tabulky,



individuální přístup,



informace o slevách a akcích,



ZDARMA půjčovna nářadí,



ZDARMA zapůjčení přívěsného vozíku pro odvoz zakoupeného materiálu z naší prodejny.

Kategorie slev dle dosažení limitních částek utracených v našich stavebninách:*
od 20.000,- Kč získáváte první stupeň slev v rozmezí

3% - 10% dle sortimentu,

od 40.000,- Kč získáváte druhý stupeň slev v rozmezí

4% - 11% dle sortimentu,

od 60.000,- Kč získáváte třetí stupeň slev v rozmezí

5% - 12% dle sortimentu,

od 80.000,- Kč získáváte čtvrtý stupeň slev v rozmezí

6% - 15% dle sortimentu,

od 100.000,- Kč získáváte pátý stupeň slev v rozmezí

7% - 20% dle sortimentu.

* Dosažení jednotlivých limitů si zákazník hlídá sám a po jejich dosažení oznámí tuto skutečnost
zaměstnanci stavebnin (na požádání Vám aktuální částku sdělíme). Částka je součtem všech
nákupů od okamžiku registrace. Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

DOPRAVA
Doprava materiálu na místo určené kupujícím je poskytována
za následujících podmínek:

1) Ceny dopravy a souvisejících služeb se řídí aktuálním
ceníkem zveřejněným na prodejně a na internetu.
2) Doprava je zajišťována pouze po zpevněných cestách.
3) Skládání materiálu z automobilu na místě dodávky si
zajišťuje kupující. V opačném případě bude účtována
cena dle aktuálního sazebníku cen dopravy.
4) Na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná
jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole
(množství, druh - sortiment, jakost, stav palet) a
potvrzení převzetí zboží dle dokladu prodávajícího.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zboží, zakoupené v naší prodejně, lze vrátit za následujících
podmínek:

1) jedná se o zboží, které vedeme skladem. Zboží na
objednávku nelze vrátit.
2) Vrácené zboží musí být nepoškozené a musí mít
neporušený obal.
3) Expirační doba zboží musí být minimálně 3 měsíce po
jeho vrácení.
4) Při vrácení zboží je zákazníkovi účtován manipulační
poplatek ve výši 5% z ceny vraceného zboží.
5) Vrácení zboží je možné pouze oproti dokladu o jeho
zaplacení v naší prodejně.

VRÁCENÍ PALET
Palety, zakoupené v naší prodejně, lze vrátit za následujících
podmínek:

1) palety musí být vráceny do 90 dnů od jejich zakoupení.
2) Při vrácení palet je zákazníkovi účtováno opotřebení ve
výši 24,- Kč včetně DPH za kus.
3) Vrácení palet je možné pouze oproti dokladu o jejich
zakoupení v naší prodejně.

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o.
Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená mezi
prodávajícím
STAVEBNINY A-Z , spol. s r.o.
Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město
IČO : 47308575
DIČ: 178-47308575
zaps. v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3508
statutární zástupce: Pavel Raška, Ing. Zdeněk Vilt
zplnomocněný zástupce ve věcech smluvních: Radek Kadlec
a
kupujícím
Název / jméno
Ulice, PSČ, Město
IČO:
DIČ:
zaps. v OR KS , oddíl , vložka
statutární zástupce: , jednatel společnosti , tel.:
zplnomocněný zástupce:

1.

2.

3.
4.

I.
Základní ustanovení
Tato rámcová kupní smlouva upravuje závazné podmínky, včetně podmínek
dodacích a platebních, které budou strany respektovat při realizaci dílčích
dodávek zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.
Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství a podle druhu
uvedených v objednávkách kupujícího a převézt za splnění podmínek této
smlouvy vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího.
Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a v souladu se sjednanými
platebními podmínkami zaplatit řádně a včas kupní cenu zboží.
Pro uzavření kupní smlouvy na každou jednotlivou dodávku zboží si smluvní
strany sjednaly následující pravidla:
- veškeré objednávky zboží požadovaného kupujícím budou prováděny
písemně, faxem, elektronickou poštou, ústně nebo telefonicky,
- okamžikem doručení objednávky prodávajícímu se tato stává pro kupujícího
závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy na
dodávku zboží za kupní cenu ve výši vyplývající z platného ceníku
prodávajícího v den vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu podle
článku II., bodu 3) snížené o rabaty dle rabatového listu nebo záznamu o
písemné poptávce a nabídce,

- na základě takto doručené řádné objednávky je prodávající oprávněn přijmout
návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy podle předchozí věty.
5. Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně následující údaje:
- označení kupujícího,
- identifikační číslo kupujícího,
- DIČ
- druh a množství požadovaného zboží,
- místo dodání zboží,
- při písemné objednávce podpis dle podpisového vzoru
II.
Předmět plnění, dodací doba, kupní cena a převzetí zboží
1. Předmětem plnění bude zboží či služby uvedené v dodacím listu či daňovém
dokladu prodávajícího.
2. Dodací doba bude stanovena na den vystavení dodacího listu či daňového
dokladu.
3. Kupní cena je stanovena v dodacím listě či daňovém dokladu a vychází z ceníku
prodávajícího v den vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu. Kupující je
povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu uvedenou v dodacím listě či
daňovém dokladu při převzetí zboží pokud není výslovně sjednáno jinak.
Prodávající může činit předání zboží závislým na zaplacení kupní ceny.
4. Zboží musí být prodávajícím dodáno v kvalitě stanovené pro daný druh zboží
technickými normami, což je povinen doložit Prohlášením o shodě nebo Ujištěním
o vydání prohlášení o shodě dodaného výrobcem nebo dovozcem zboží.
5. Místem splnění dodávky zboží je sklad na adrese Benešovská 1383/37, 405 02,
Děčín II-Nové Město, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Další
dopravu zajišťuje kupující, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží
kupujícímu či jím sjednanému přepravci. Zajišťuje-li prodávající dopravu zboží do
místa určeného kupujícím, zodpovídá za zboží pouze při dopravě na udržovaných
státních a obecních komunikacích a na komunikacích prodávajícího. V jiném
případě se tak děje na nebezpečí kupujícího.
6. Kupující je při dodání povinen si zboží řádně prohlédnout (zkontrolovat množství
a kvalitu zboží a palet). Bude-li mít k dodávce výhrady, je povinen je zapsat přímo
do dodacího listu a oznámit je neprodleně prodávajícímu.
7. Převzetí zboží potvrdí kupující prodávajícímu podpisem dodacího listu osobou
k tomu oprávněnou a zmocněnou k tomu v podpisovém vzoru nebo zaplacením
kupní ceny. V podpisovém vzoru zplnomocňuje uvedené osoby k odběru nebo
objednání zboží statutární zástupce prodávajícího nebo jím zplnomocněný
zástupce. V případě, že v dohodnutém místě předání není přítomna osoba
oprávněná k převzetí zboží je oprávněn prodávající odvézt zboží zpět do
provozovny prodávajícího. Náklady marné jízdy včetně nákladů na naložení a
vyložení jdou k tíži kupujícího.
8. Vady dodávky je kupující povinen uplatnit písemně podle ustanovení občanského
zákoníku, notifikovat prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle Obchodního
zákoníku. Vady dodávky nemají za následek odklad povinnosti kupujícího uhradit
celou kupní cenu.
III.
Rabaty, fakturace, sankce a platební podmínky
1. Prodávající poskytuje kupujícímu rabaty z aktuálního ceníku prodávajícího
platného v den vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu dle rabatového
listu. Výši rabatu stanovuje prodávající. Rabatový list je přílohou č. 1 této

2.

3.

4.

5.

smlouvy. Podpisový vzor, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je možné doplňovat
nebo měnit v průběhu platnosti rámcové kupní smlouvy. Podepisovat jej mohou
zplnomocnění zástupci obou smluvních stran. Zplnomocněným zástupcem se
rozumí osoba takto označená v úvodu této smlouvy u údajů účastníka smlouvy
nebo na přiloženém volném listě.
V případě, že je touto, nebo dílčí kupní smlouvou, ujednána splatnost kupní ceny,
či její části, na pozdější termín, než je převzetí zboží kupujícím, je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu na jeho účet, uvedený na daňovém dokladu, kupní
cenu za dodané zboží dle vystaveného daňového dokladu, doručeného na
adresu kupujícího, uvedenou v kupní smlouvě. Při pozdní úhradě kupní ceny je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu i úrok z prodlení ve výši 25% p.a.,
tj. 0,0685% z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud bude kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn další dodávky
zboží realizovat výhradně oproti zaplacení kupní ceny v hotovosti, při předání
zboží.
V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn
odebrat rabat poskytovaný dle přílohy č. 1 bez oznámení až do doby, kdy bude
mít kupující uhrazeny všechny závazky po splatnosti, vyplývající z vystavených
daňových dokladů.
Smluvní strany si v příloze č. 1 této smlouvy dohodnou celkovou hodnotu zboží,
které prodávající poskytne kupujícímu na fakturu. Pokud kupující bude mít zájem
o odběr dalšího zboží na fakturu, musí uhradit faktury v odpovídající výši, a to i
dosud nesplatné. Odběrový limit může prodávající po dohodě s kupujícím zvýšit.
V tomto případě bude limit zajištěn směnkou.
IV.
Palety
Spolu z vybranými druhy zboží jsou prodávajícím kupujícímu dodávány palety.
Zpětný odkup zálohovaných palet lze provézt do 90 dní. U vracených palet je
účtováno opotřebení ve výši 20,-Kč. Při vracení palet po termínu 90 dní není
povinen prodávající palety odkoupit.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Osoby opatřující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění. Je-li kupujícím právnická osoba, pak fyzická osoba,
která jejím jménem podepisuje tuto smlouvu, prohlašuje, že přejímá ručitelský
závazek za veškeré pohledávky prodávajícího, vzniklé z obchodního styku na
základě této smlouvy, nebo ve spojitosti s ní, v plné výši, nezaplatí-li je kupujícím
sám.
Smluvní strany prohlašují, že předané kopie výpisu z obchodního rejstříku,
živnostenské listy a osvědčení o registraci u Finančního úřadu jsou shodné
s originály a odpovídají skutečnosti.
2. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, či
s dodávkami zboží podle ní, budou tyto s konečnou platností rozhodovány
obecným soudem. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem bude
Okresní soud v Děčíně, popřípadě Krajský soud v Ústí nad Labem.
3. Rámcová kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Rámcová smlouva obsahuje 4 listy.
5. Uzavřením této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků z dosud
vzájemně uzavřených smluv vyjma těch, které vyplývají z právních vztahů
vzniklých před uzavřením této smlouvy.
6. Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7. Tuto kupní smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí jedné, nebo druhé strany
s okamžitou platností.
8. Rámcová kupní smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, které mají platnost
originálu, u nichž každá strana obdrží po jednom.
Přílohy :
1. Rabatový list a platební podmínky list
2. Způsob používání rabatů ve Stavebninách A – Z, spol. s r.o.
3. Podpisový vzor
4. Osvědčení o registraci u Finančního úřadu prodávajícího či kupujícího
5. Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího či kupujícího.

V……………………, dne………………..

………………………………
Prodávající

V……………………, dne………………….

…………………………………
Kupující

Příloha č. 1

RABATOVÝ LIST A PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST A: RABATOVÝ LIST
ZAREGISTROVÁNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI DO
DATABÁZE PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI

2%

SMLUVNÍ PARTNEŘI PŘI FAKTURAČNÍM ODBĚRU
BEZ DPH ZA KALENDÁŘNÍ ROK NAD
100.000,- Kč
400.000,- Kč
700.000,- Kč
1.000.000,- Kč
5.000.000,- Kč

3%
4%
5%
6%
7%

SMLUVNÍ PARTNEŘI PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI

+ 2%

SMLUVNÍ PARTNEŘI PŘI UHRAZENÉ ZÁLOZE VE
VÝŠI 1/12 ODBĚRU V PŘEDCHOZÍM ROCE A ÚHRADĚ
FAKTUR VE SPLATNOSTI

+ 2%

KAMIONOVÉ DODÁVKY OD

+ 5%

OBJEKTOVÉ SLEVY A MNOŽSTEVNÍ SLEVY DLE PÍSEMNÉ NABÍDKY A POPTÁVKY.

ČÁST B: PLATEBNÍ PODMÍNKY A RABATY
Smluvní strany si dojednali tyto obchodní podmínky :
Splatnost faktur :
Úvěrový limit :

dnů
,- Kč

1/12 ročního odběru v předešlém roce
Výše celoroční zálohy
Rabat za složenou zálohu
Rabat za odběry
Celkový rabat

,- Kč
,- Kč
%
%
%

Rabat se vztahuje i na služby, které jsou poskytovány s prodejem zboží (doprava,
skládání zboží). Tato příloha ruší platnost všech dosavadních dojednaných
platebních podmínek a rabatů. Platnost této přílohy počíná dnem podpisu oběma
smluvními stranami.
V……………………, dne………………..

………………………………
Prodávající

V……………………, dne………………….

…………………………………
Kupující

Příloha č. 2

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ RABATŮ
VE STAVEBNINÁCH A-Z, spol. s r.o.
1. Základní rabat
Základní rabat je stanoven v rabatovém listě a je platný na veškeré odběry zboží
ve stavebninách společnosti Stavebniny A-Z s.r.o.
2. Mimořádný rabat na určené druhy materiálu
Mimořádný rabat je stanoven po dohodě mezi smluvními partnery na vybrané
druhy materiálu, které kupující odebírá pravidelně ve větším množství a často po
ucelených baleních. Tento rabat je evidován cestou nabídkových listů a platí
trvale do případných změn, které jsou ze strany prodávajícího s předstihem
kupujícímu oznámeny.
3. Objektová sleva
Tato sleva se poskytuje na ucelené stavby. Kupující předloží výpis materiálu, na
který si žádá zpracovat nabídku. Vedoucí pracovníci skladu zpracují písemnou
nabídku na poptávku zákazníka, kde uvedou nabídkové ceny materiálu a další
specifika dodávek, např. způsob dopravy zboží, platnost cen apod.
Za prodávajícího Pavel Raška

Příloha č. 3

PODPISOVÝ VZOR
Poř.
č.

Příjmení, jméno

Rodné číslo

Vzorový podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Podpisový vzor lze měnit pouze písemnou formou v souladu se smlouvou.
Za odběratele může podepsat podpisový vzor pouze statutární zástupce, nebo jím
plnou mocí pověřená osoba.
V……………………, dne………………..

………………………………
Prodávající

V……………………, dne………………….

…………………………………
Kupující

