V . Cenové preference

Obchodní podmínky společnosti
Lena Chemical s.r.o. IČO 60319194,

5.1. Při platbě předem nebo hotově při odběru zboží Lena
Chemical poskytuje preferenci 2% - tato preference se
neposkytuje při platbě v hotovosti při ceně zboží bez DPH do 10
000 Kč a při již stanovených preferenčních a objektových
cenách.

uplatňované ve smyslu ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku:
vycházející ze zákona č.513/1991 sb v platném znění,

5.2. Lena Chemical neposkytuje cenové preference kupujícím,
u nichž existují nevyrovnané pohledávky po lhůtě splatnosti.

I. Dodávky zboží
1.1 Dodávky zboží při platbě do termínu odběru zboží i při
odběru zboží na fakturu se realizují pouze na základě Lenou
Chemical potvrzených písemných objednávek nebo kupních či
jiných smluv.

VI. Platby
6.1. Způsob platby a splatnost faktury v případě platby převodem
bude určen na Lenou Chemical vydaném potvrzení objednávky
či kupní smlouvy..

1.2. Lenou Chemical potvrzené objednávky nebo kupní smlouvy
jsou oboustranně závazné.

6.2. Splatnost vystavených faktur za prodej zboží dle údaje na
potvrzení objednávky či kupní smlouvy činí max. 60 dnů od data
expedice.

1.3. Dodávky zboží se realizují na základě aktuálních skladových
zásob zpravidla ihned. Dodávky větších objemů hmot či
speciálních hmot se realizují ve sjednaných dodacích lhůtách a
to pouze ve standartních baleních dle platného ceníku ze skladu
Lena Chemical ve Šternberku.

6.3. Splatností se rozumí připsání celé částky na účet
Prodávajícího

1.4. Doprava zboží není Lenou Chemical zajišťována, ale lze
zprostředkovat dopravu na účet Kupujícího. Při větších
dodávkách lze dopravu sjednat individuálně do 12.00 hod. dva
dny před termínem expedice.

6.4. Dokladem prokazujícím realizaci platby je bankovní výpis
z účtu Kupujícího s odepsanou příslušnou platbou ve prospěch
Lena Chemical.
Platební příkaz a podobné dokumenty Kupujícího jsou jako
doklad o platbě nedostačující.

1.5. Pro případ prodlení kupujícího s odebráním zboží delším 5-ti
dní Lena Chemical účtuje cenu skladného ve výši 0,1% z ceny
zboží za každý započatý den.

6.5. Platba v hotovosti je realizována vždy, nepřesáhne-li cena
zboží 10 000 Kč bez DPH.

II. Přechod nebezpečí škody na zboží

6.6. Pokud má kupující u Leny Chemical dluh po termínu
splatnosti musí být tento před expedicí zboží vyrovnán, nebo
cena odebíraného zboží musí být uhrazena před expedicí zboží.

2.1. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přechází na
Kupujícího v případě osobního odběru okamžikem převzetí zboží
Kupujícím nebo předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě ke
Kupujícímu.

VII. Zajištění platby
7.1.
Kupující splňující pravidla uvedená v obchodních
podmínkách Lena Chemical má u Leny Chemical kredit k
nákupu zboží bez zajištění plateb do výše 100 000 Kč vč. DPH v
součtu na fakturách v době splatnosti.

2.2. Škoda na zboží, jenž vzniklá po přechodu jejího nebezpečí
na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

III. Záruky

7.2. Podmínkou expedice zboží od Lena Chemical ke
kupujícímu nad uvedený kredit v bodě 7.1. je nezpochybnitelné a
nezvratné zajištění úhrady ceny zboží v celé výši v termínu
splatnosti.

3.1. Lena Chemical poskytuje na dodané zboží záruku na
deklarované parametry výrobku po dobu jeho skladovatelnosti a
za podmínek uvedených v materiálovém či technickém listu
příslušného výrobku. Záruka počíná běžet okamžikem expedice
zboží.

7.3. Základním zajištěním je pojištění kupujícího na riziko
nezaplacení pohledávek u pojišťovny realizované Lenou
Chemical nebo zajištění zástavou jinou fakturou na vyšší částku
se souhlasem plátce této faktury, nebo zajištění bankovní garancí
na celou částku, nebo zajištění zastavení nemovitého majetku,
nebo složení celé částky u banky na neodvolatelný akreditiv a
další nezpochybnitelné nástroje.

3.2. Záruka zaniká, je-li zboží přepravováno, skladováno či užito
v rozporu s platnou technickou dokumentací Lena Chemical.
3.3. Za způsob užití zboží přebírá veškerou odpovědnost
Kupující.

7.4. Pokud žádný zajišťující nástroj není realizován, je aktuální
platba celé částky před odběrem zboží. U speciálních výrobků
před zahájením jejich výroby.

IV. Určení ceny
4.1. Při určení ceny v platném ceníku Lena Chemical, nebo
určení individuální ceny nabídkou nebo Kupní smlouvou se
rozumí příslušná cena bez DPH, EXW Šternberk, nebo jiný
sklad pokud je tento na potvrzení objednávky či kupní smlouvy
výslovně uveden..

7.5. V případě nenaplnění obsahu bodů 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
nebude za strany Lena Chemical dodávka předmětného zboží
plněna.

4.2. Dodávané zboží je fakturováno v cenách určených dle bodu
těchto podmínek.

7.6. U jednotlivých významných obchodních případů lze
dohodnout objektovou cenu i platební a obchodní podmínky
individuálně předem.

1/2

Lenu Chemical odstoupit od potvrzené objednávky ve smyslu
ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VIII. Platby po lhůtě splatnosti
8.1. U plateb po lhůtě splatnosti bude ze strany Lena Chemical
postupováno takto:
•
5 dnů po splatnosti faktury bude jednatel či oprávněný
zástupce dlužníka telefonicky vyzýván k úhradě dlužné
částky
•
10 dnů po splatnosti faktury bude odeslána upomínka
poštou – doporučeným dopisem
•
25 dnů po splatnosti faktury bude s dlužníkem
projednáno uzavřeno uznání dluhu a splátkový
kalendář
•
40 dnů po splatnosti faktury bude u nepojištěné
dlužné částky zahájeno její vymáhání
• 50 dnů po splatnosti faktury bude pojištěná dlužná
částka řešena jako pojistná událost

XII. Solventnost
12.1. Lena Chemical potvrzením objednávky prohlašuje, že není
v platební neschopnosti a zavazuje se ihned po zjištění možnosti
vzniku platební neschopnosti informovat Kupujícího ( pouze
statutárního zástupce ) tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek zboží
od Lena Chemical Kupujícímu.
12.2. Kupující vystavením objednávky nebo podpisem kupní
smlouvy prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k řádné
a včasné úhradě ceny nakupovaného zboží.

XIII. Vrácení zboží
13.1. Lena Chemical nepřevezme zpět jednou expedované
výrobky, jenž byly mimo její vliv a kontrolu.

IX. Pokuta za prodlení v platbě
9.1. Odebráním zboží se Kupující zavazuje plnit podmínky těchto
Obchodních podmínek a především uhradit příslušnou cenu
v termínu splatnosti.

XIII. Reklamace
13.1. Dle ustanovení zákona č.634/1992 sb., o ochraně
spotřebitele, může kupující vadné zboží reklamovat
prostřednictvím řádně a úplně vyplněného reklamačního listu
v souladu s Reklamačním řádem Lena Chemical s.r.o. jenž je
k dispozici
v sídle
společnosti,
u
OTM
a
na
www.lenachemical.com.

9.2. V případě prodlení platby bude Lena Chemical smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení po
lhůtě splatnosti.

X. Výhrada vlastnictví

13.2. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost
zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

10.1. Kupující nabude vlastnického práva k dodanému zboží
teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do té doby je zboží
výhradním vlastnictvím prodávajícího.

XIV. Závěrečná ustanovení
Tyto Platební a obchodní podmínky nabývají platnost 1. 1. 2014
a nahrazují dříve vydané Platební a obchodní podmínky
společnosti Lena Chemical s.r.o.

10.2. Před nabytím vlastnického práva nesmí zboží kupující
zastavit, ani předat jako jistinu či prodat.
10.3. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na
zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení
plateb a při likvidaci firmy zaniká právo kupujícího zpracovat a
prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví. Lena Chemical
je v tomto případě oprávněna převzít zboží do své dispozice.
Učiní-li tak Lena Chemical, má to účinky odstoupení od
povinností plynoucích z těchto Obchodních podmínek, jen když
to Lena Chemical jasně a výslovně prohlásí.

Ve Šternberk 1. 1. 2014
Lena Chemical s.r.o. Dipl.tech.M.Vyhnánek

10.4. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé
v důsledku zpětného převzetí zboží jdou k tíži kupujícího.

XI. Odstoupení
11.1. Podmínkou splnění povinnosti dodat zboží je
bezpodmínečná solventnost kupujícího. Objeví-li se po potvrzení
objednávky Lenou Chemical skutečnosti, které připouštějí
pochybnosti o solventnosti Kupujícího např. nepojištění
kupujícího pojišťovnou proti neplacení, závažné zhoršení
majetkových poměrů, zastavení plateb, prodlení s platbami,
konkurzní nebo vyrovnávací řízení, vstup do likvidace,
nepříznivé změny vlastnických poměrů, je Lena Chemical
oprávněna požadovat platbu předem nebo dostatečné zajištění
platby nebo požadovat platbu v hotovosti při předání zboží.

V ………………………………dne ………………….
Za kupujícího razítko a podpis statutárního zástupce

11.2. Lena Chemical je dále oprávněna od potvrzené
objednávky odstoupit v případě, že kupující nesplnil svůj závazek
z jiné dodávky zboží řádně a včas.
11,3. Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny považuje Lena
Chemical i kupující za podstatné porušení povinností opravňující
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