VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GSP Mincovna a.s.
PRO PRODEJ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy vzniklé v
souvislosti s prodejem zboží mezi společností GSP Mincovna a.s., IČ 04249682, se sídlem
Bratislavská 193/7, 602 00 Brno (dále jen GSP) a odběrateli (dále jen zákazník). Tyto obchodní
podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy mezi společností GSP a zákazníkem. Zbožím se
pro účely těchto podmínek rozumí produkty, výrobky a jiné zboží (dále jen materiál) nabízené
společností GSP jejím odběratelům.

PRODEJ MATERIÁLU
Prodej materiálu je možný pouze na základě předchozího potvrzení objednávky společností
GSP. Prodej je možný jak nepodnikající fyzické osobě, tak právnické či podnikající fyzické
osobě. Při prodeji je požadováno prokázání totožnosti kupujícího. U prodeje právnické osobě
(dále jen PO) či podnikající fyzické osobě (dále jen FO), bude jejich totožnost ověřena ze dvou
na sobě nezávislých dokladů a zároveň bude ověřena jejich možnost jednat za společnost,
především na běžně dostupných rejstřících (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a jejich
registrace jako plátců DPH). Prodej materiálu nad 5 kg hmotnosti lze uskutečnit pouze po
předchozí objednávce, potvrzené společností GSP. Prodej materiálu může být uskutečněn
pouze s přímým zástupcem kupujícího, neakceptujeme zastoupení v plné moci.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
Společnost GSP odpovídá za jakost materiálu v okamžiku jeho předání, které je v provedení
dohodnutém v kupní smlouvě nebo objednávce. Nebyla-li jakost či provedení materiálu takto
mezi společností GSP a zákazníkem dohodnuty, odpovídá společnost GSP za to, že materiál je
v jakosti a provedení, vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy nebo objednávky a v okamžiku
jeho dodání odpovídá technickým normám platným v době přijetí objednávky společností
GSP.
Zákazník je povinen si materiál při převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a
množství. Vady touto prohlídkou zjištěné (vady zjevné) je zákazník povinen neprodleně
oznámit společnosti GSP. V případě vad skrytých, je třeba jejich zjištění zákazníkem sdělit
společnosti GSP do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly vady zjištěny. V případě, že zákazník
neoznámí vadu v uvedené lhůtě, pozbývá právo na plnění z takto zjištěných vad a pozbývá
právo odstoupit od smlouvy.
Společnost GSP nenese odpovědnost za vady vzniklé na materiálu přepravou, nebo
nevhodným zacházením či skladováním u zákazníka.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017.

