Všeobecné obchodní podmínky
Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) jsou součástí každé závazné objednávky. Učiněním závazné objednávky k nim kupující
přistupuje, zavazuje se jimi řídit a činí je nedílnou součástí každého obchodního případu. Výhrady ze strany kupujícího k těmto podmínkám jsou
neúčinné a lze se od nich odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Závaznou objednávku lze učinit pouze písemnou formou e-mailem
nebo poštou. Za případné chyby přitom vzniklé nepřebírá prodávající-výrobce odpovědnost. Součástí závazné objednávky je i požadavek na
výbavu a doplňky. Každou přijatou závaznou objednávku potvrdí prodávající-výrobce písemně „Objednávka výroby“ obsahující dodací, platební
podmínky a přidělený VIN – výrobní číslo. Nesouhlas s obsahem vyjádří kupující písemnou formou bez zbytečného prodlení. Nevznese-li kupující
písemných námitek k obdrženému „Potvrzení objednávky výroby“, je toto prodávajícím-výrobcem považováno za kupujícím odsouhlasené.
Dodávka
Prodávající-výrobce se zavazuje, že kupujícímu dodá výrobek, výrobky: bez zjevných vad a v souladu se specifikací a vlastnostmi obvyklými pro
daný druh vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území EU.
Převzetí
Kupující je povinen provést po obdržení výrobku neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat VIN, model, výbavu, dokumentaci a funkčnost.
Reklamace a vady
Reklamace zjevných závad tj. záměnu výbavy, odchylky od množství, rozměrů mimo povolené tolerance nebo poškození, které nebylo možné
zjistit při převzetí, je třeba učinit do 3 dnů ode dne převzetí a to písemnou formou.
Reklamace skrytých vad je třeba učinit do 15-ti dnů ode dne jejich zjištění písemnou formou a s prokazujícím doložením. Náklady na speciální
znalecké posudky nese subjekt, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto. Drobné odchylky v barvě, rozměru, inovace a kvalitě neopravňují k
reklamaci. Nebyla-li reklamace provedena řádně a včas, zanikají práva kupujícího z vad. Kupující se jich nemůže domáhat ani u soudu. Z vad
výrobku vznikají kupujícímu pouze tyto nároky:
odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné
odstranění právních vad, je-li to možné
odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, je-li to možné
poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.
III. Podmínky dodání nestandardních materiálů
Materiál v podobě desek a profilů je kupujícímu dodáván ve standardních výrobních rozměrech nebo naformátován dle specifikace výrobce
uvedené v objednávce. Desky tvoří výjimku ve formě zakázky, které byly vyrobeny na základě závazné objednávky kupujícího.
IV. Ceny
Ceny se řídí platnými aktuálními ceníky prodávajícího-výrobce. Ceny jsou uváděny v Euro popř. v českých korunách a nejsou v nich
zakalkulovány vedlejší náklady prodávajícího-výrobce (doprava, balné, clo atp.). Prodávající-výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen bez
předchozího upozornění při inovacích.
V. Platební podmínky
Prodávající-výrobce je oprávněn požadovat na výrobu výrobků a zboží platbu předem bezhotovostním převodem nebo dvoumi dílčími platbami
před jejich dodáním a po dílčích platbách s 10% doplatkem při předání a to v hotovosti.
Prodávající-výrobce může přistoupit k předplatbě na fakturu se splatností 10 dnů a v případě dodržení splatnosti uvedené na faktuře mu za
předplatbu náleží finanční odměna ve formě slevy nebo dodáním adekvátní výbavou, kterou stanoví po dohodě výrobce.
Pokud kupující odmítne odebrat výrobek nebo dovezené zboží, je kupující povinen uhradit výrobci smluvní pokutu ve výši celé hodnoty zakázky
(včetně ceny za přípravu a přepravné ze zahraničí).
VI. Přechod vlastnictví
Vlastnictví zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech ostatních i v budoucnu vzniknuvších nároků
prodávajícího. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat v rámci své obchodní činnosti.
VII. Odpovědnosti za škody
Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo smluvním dopravcem.
VIII. Náhrada škody
Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě jeho uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné
nebo nepřímé.
IX. Přechodná a závěrečná ustanovení
Kupující se zavazuje v objednávce sdělit prodávajícímu IČO, bankovní spojení – platné číslo účtu, popř. poskytnout kopii výpisu z obchodního
rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které
se vztahují na jím dosud nezaplacené zboží.Takovéto navrácení zboží není odstoupením od smlouvy. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu,
provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění
smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u
subdodavatelů.
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