Všeobecné obchodní a dodací podmínky 2008
CENY
Všechny uvedené ceny jsou bez zákonné sazby DPH 19%. Změna cen je vyhrazena v závislosti
na zvýšení cen výrobce, vstupních surovin, případné změny kurzu vyhlášené ČNB.

OBJEDNÁVKY
Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem vzniká převzetím nebo zasláním (faxem,
elektronickou formou nebo poštou) písemné objednávky opatřené všemi náležitostmi, která se
po převzetí stává závaznou. Po dohodě lze objednávku předat též telefonicky. U výkonů a služeb
na základě telefonické objednávky nelze ručit za případné nesprávné plnění způsobené
přeslechy či nedorozuměním. Předáním objednávky odběratel souhlasí s uvedenými
podmínkami.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Dodání zboží je možno realizovat následujícím způsobem:
1/
Vyzvednout osobně ze skladu dodavatele.
2/
Zboží je zasláno po dohodě zásilkovou službou na adresu odběratele, nebo místo určení
odběratelem - stavba. Dodací lhůtu garantuje přepravní společnost.
3/
Zboží je dodáno osobně dodavatelem, pak dodací lhůtu garantuje dodavatel.
Dodavatel si vyhrazuje právo fakturovat dopravné na místo určení při objednávce nižší jak
2.500 Kč bez DPH.
Reklamaci kvality dodaných výrobků je možno uplatnit písemnou formou ve lhůtě 7 pracovních
dnů od doručení dodávky. Výskyt jednotlivých vadných výrobků neopravňuje odběratele
k vrácení celé dodávky. Odběratel má v takovém případě právo na okamžitou bezplatnou
výměnu jednotlivých vadných kusů za bezvadné.
Odběratel může se souhlasem dodavatele vrátit nezpracované zboží, řádně zabalené za
dohodnutých odkupních podmínek.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platbu lze provádět v hotovosti nebo fakturou po vzájemné dohodě. Splatnost faktury je 14 dní
od vystavení, pokud není dohodnuto jinak. V případě prodlení splatnosti je dodavatel oprávněn
uplatnit úrok z dlužné částky ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení, pokud není
stanoveno jinak. Po dohodě může dodavatel určit odběrateli úvěrový limit. Nad stanovenou výši
limitu platí odběratel v hotovosti.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem dodavatele i když je již částečně
nebo úplně zpracováno.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Technické poradenství, vztahující se k nabízenému sortimentu včetně odtrhových zkoušek na
staveništi provádí dodavatel zdarma jen pro své obchodní partnery. Odtrhové zkoušky,
zpracování zjednodušeného kotevního plánu či další poradenství třetí osobě je provedeno na
základě vzájemné dohody za paušální částku 2.000 Kč, není-li stanoveno jinak.
Uvedené Všeobecné obchodní a dodací podmínky nejsou pro dodavatele závazné v případě
zásahu vyšší moci nebo jiných neodvratitelných událostí.
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