VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODAVATELŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO PEPSICO CZ s.r.o. - verze 20170907
Následující obchodní podmínky („VOP“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 občanského zákoníku
(„OZ“) součástí smluv uzavíraných mezi společností PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 50, 190 00 Praha
9, IČ: 48587354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017
(„PEPSI“) coby kupujícím a/nebo objednatelem a dodavateli zboží a/nebo poskytovateli služeb („Dodavatel“).
1.
2.
3.
4.

Vylučuje se použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.
Vylučuje se použití obchodních podmínek Dodavatele.
Dodavatel zaručuje, že dodané zboží bude alespoň v obvyklé kvalitě, bez vad materiálu a zpracování.
Dodavatel zaručuje, že dodané zboží bude v souladu s platnými předpisy EU a v souladu s platnými
právními předpisy ČR a vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
5. PEPSI bude objednávat zboží a/nebo služby u Dodavatele e-mailem. Objednávka se považuje za závaznou
(a jednotlivá kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služeb za uzavřenou) potvrzením ze strany
Dodavatele.
6. Dodavatel je povinen dodat zboží a/nebo služby v den uvedený v objednávce.
7. V případě prodlení Dodavatele s dodáním zboží a/nebo služeb má PEPSI nárok na smluvní pokutu ve výši
0,025 % z kupní ceny nedodaného zboží a/nebo služeb bez DPH za každý den prodlení.
8. Pokud je Dodavatel v prodlení s dodáním zboží a/nebo poskytnutí služeb, může PEPSI od dotčené
smlouvy odstoupit a koupit nedodané zboží a/nebo objednat neposkytnuté služby od třetí osoby.
Odstoupení musí být Dodavateli oznámeno před dodáním zboží a/nebo poskytnutím služeb a před
objednávkou zboží a/nebo služeb od jiné osoby. Dodavatel v tom případě uhradí PEPSI navýšení nákladů
na dodání zboží a/nebo služeb od třetí strany.
9. Místo dodání: závod PEPSI na adrese Kolbenova 50, Praha 9, nebo Dolní Teplice 134, 549 57, Teplice nad
Metují (dle pokynu PEPSI).
10. Vady jakosti dodaného zboží bude PEPSI oznamovat Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co vady
zjistí. Má-li zboží vady, je Dodavatel povinen na žádost PEPSI neprodleně dodat bezvadné náhradní zboží a
na vlastní náklady odvézt zboží vadné ve lhůtě určené ze strany PEPSI.
11. Vady množství dodaného zboží bude PEPSI oznamovat Dodavateli nejpozději do 30 dnů ode dne dodání
zboží. V tomto případě se Dodavatel zavazuje dodat chybějící zboží anebo vystavit dobropis (dle pokynu
PEPSI).
12. Cena zboží a/nebo služeb se řídí ceníkem odsouhlaseným ze strany PEPSI a zahrnuje dopravu na místo
dodání. Ceník platný pro PEPSI lze měnit pouze se souhlasem PEPSI.
13. Splatnost kupní ceny je 60 dní od doručení faktury – daňového dokladu, který obsahuje všechny
náležitosti podle obecně závazných právních předpisů.
14. Dodavatel se zavazuje dodržovat PEPSI Kodex chování globálního dodavatele, který je přístupný na adrese
http://www.pepsico.com/docs/album/responsible-sourcing/CZECH_SCOC_2013.pdf?sfvrsn=2, a který
je nedílnou součástí těchto VOP. Obě strany považují veškeré informace získané při sjednávání smluv a
při jejich realizaci za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
15. Písemná forma je zachována i v případě e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu, pokud
byla odeslaná z emailové adresy oprávněné osoby odesílatele zprávy.
16. Dílčí kupní smlouvy a/nebo dílčí smlouvy o poskytnutí služeb se řídí právem České republiky
s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
17. VOP se nepoužijí v rozsahu, ve kterém jsou v rozporu s dílčí kupní smlouvou a/nebo dílčí smlouvou o
poskytnutí služeb.
18. Pro případné spory z dílčích smluv se sjednává příslušnost českých soudů s tím, že místně příslušným
bude soud podle sídla PEPSI.

