I. Závaznost
1.
Tyto všeobecné dodací podmínky jsou závazné pro všechny naše obchody. Jsou od nich odvozovány
odchylné dodací podmínky, které musí být určeny písemně.
2.
Tyto podmínky platí i pro všechny budoucí obchody, pokud nebudou písemně stanoveny podmínky
jiné.
II. Ceny a vedlejší náklady
1.
Všechny udané ceny se rozumí ze závodu (EXW) bez daně z přidané hodnoty. Zvlášť jsou stanoveny
vedlejší náklady ( doprava, speciální úpravy).
2.
V případě odstoupení odběratele od kupní smlouvy -vyjma odstoupení vzhledem k prodlení vinou
dodavatele (bod IV.1.) - je odběratel povinen uhradit škodu s odstoupením spojenou, nejméně však 10
% z hodnoty zrušené zakázky.
III. Platební podmínky
1.
Naše pohledávky jsou splatné od data vystavení faktury. Faktura je splatná do deseti dnů od
vystavení faktury. Na odběrateli je možno vyžadovat částečnou nebo úplnou platbu předem se
skontem . V případě prodlení platby ztrácí odběratel nárok na skonto. Připočítání závazků ke
vzájemným pohledávkám všeho druhu je jako uplatnění srážek z platby nepřípustné.
2.
V případě prodlení jsme oprávněni- kromě dalších nároků- účtovat odběrateli penále ve výši 0,05 %
hodnoty faktury za každý den prodlení. Odběratel hradí i výlohy spojené se zahájením a průběhem
soudního řízení v případě soudního vymáhání pohledávek.
V. Dodací lhůty, dílčí dodávky
1.
Stanovené termíny dodávek budeme hledět dodržet. Odběratel je oprávněn k odstoupení od smlouvy,
pokud po začátku prodlení stanovil
přiměřený pozdější termín a nebyl-li tento termín dodržen. Při sjednané úplné nebo částečné platbě
předem začíná lhůta dodání běžet po zaplacení této platby.
2.
Pokud není písemně stanoveno jinak, jsme oprávněni k dílčím dodávkám.
V. Záruka
1.
Odběratel je povinen dodržovat pokyny, uvedené v návodu k použití .
2.
Na vady materiálu a práce na dodaném zboží, není -li písemně stanoveno jinak, se vztahuje záruka 12
měsíců ode dne odeslání odběrateli. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo upraveno
odběratelem nebo třetí osobou bez vědomí dodavatele. Záruka se dále nevztahuje na vady,
způsobené nesprávným používáním a dále na běžné opotřebení.
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3.
Vadné zboží zašle odběratel po předchozím souhlasu dodavatele na vlastní náklady dodavateli nebo
smluvnímu servisu. Pokud se reklamace prokáže oprávněnou, nese vzniklé náklady dodavatel, v
opačném případě odběratel.
VI. Podmínky vlastnictví
1.
Dodané zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplněho uhrazení ceny a ostatních nákladů
odběratelem.
VII.Závěrečná ustanovení
1.
Změny nebo doplňky vyžadují písemnou formu . Je-li některé ustanovení těchto podmínek neúčinné,
není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.
2.
Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
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