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Obchodno dodacie podmienky záručné podmienky.
I. Objednávka
Každý predaj sa uskutoční na základe objednávky odberateľa.
Objednávku je možné poslať poštou do miesta sídla dodávateľa, emailom alebo je možné dohovoriť objednávku ústne.
II. Predmet dodávky
Sortiment tovaru ponúkaný dodávateľom je určený v aktuálnych
ponukách pre odberateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu
ponúk a cenníkov.
III. Cena
Za tovar sa platí v domácej mene - € (euro). V prípade zmeny
vonkajších ekonomických činiteľov si dodávateľ vyhradzuje právo
zmeny cien.
IV. Platobné podmienky
a) Po odsúhlasení objednávky odberateľom , vystaví dodávateľ
daňový doklad – faktúru na dohodnutú sumu odberateľovi v plnej
výške, ak nie je dohodnuté inak.
b) Najneskôr v deň dodania tovaru je odberateľ povinný uhradiť
prípadný doplatok v plnej výške objednaného tovaru.
c) Po uhradení faktúry, alebo jej dohodnutej časti v prospech
dodávateľa, nadobúda objednávka platnosť.
V. Čas dodania tovaru
a) Dodávateľ určí čas dodania tovaru po dohode s odberateľom.
b) Pri neprevzatí tovaru odberateľom v dohodnutom čase si
dodávateľ vyhradzuje právo na všetky náklady s tým spojené a tiež
skladné vo výške 20,-€ / 1 paleta / 1 deň omeškania.
c) Ak sa odberateľ omešká s prevzatím tovaru viac ako 20 dní, je
dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
d) Po odstúpení zmluvy má dodávateľ právo na zmluvnú pokutu vo
výške 40% z plnej fakturovanej sumy, pričom nezaniká nárok
dodávateľa na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
e) V prípade ak sa dodávateľ dostane do omeškania pri dodaní
tovaru s vlastným pričinením, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 50,-€ za každý omeškaný deň.
VI. Spôsob dodania
a) Tovar je riadne uložený a zabalený ak nie je dohodnuté inak.
b) Balenie tovaru je zahrnuté v cene, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
c) Za každú paletu účtuje dodávateľ odberateľovi zálohu.
d) Ak odberateľ vráti paletu do miesta prevzatia tovaru do 30 dní
nepoškodenú, bude mu záloha vrátená v plnej výške.
e) Po dohode dodávateľa a odberateľa je možné tovar odobrať bez
obalov.
VII. Zodpovednosť za chyby
a) Odberateľ je povinný si tovar v momente jeho prevzatia riadne
skontrolovať.
b) Odberateľ má právo pri kontrole pri prevzatí po zistení chýb tovar
reklamovať.
c) Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov na reklamáciu tovaru je
vylúčené.
d) Za skryté vady tovaru zodpovedá dodávateľ.
e) Nároky na reklamáciu si odberateľ uplatní v sídle dodávateľa do
30 dní od prevzatia tovaru.
VIII. Zodpovednosť zo záruky
a) Dodávateľ zodpovedá počas trvania záručnej doby 30 rokov za
mrazuvzdornosť v dôsledku nasiaknutia kvapalín plastových prvkov
strešného systému.
b) Dodávateľ v rámci záruky nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:
- mechanicky alebo inak poškodený
- nevyhovujúco prepravovaný
- neodborne namontovaný
- použitý na iný účel ako je tovar určený.

c) Dodávateľ nezodpovedá v rámci záruky za bežné opotrebovanie
tovaru.
d) Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru.
e) Nároky z chýb tovaru sa uplatnia na reklamačnom mieste do
troch dní odo dňa ,ako sa vada prejavila.
f) Za reklamačné miesto sa považuje sídlo firmy.
IX. Nároky zo zodpovednosti za chyby tovaru a zo záruk
a) V prípade chýb tovaru je dodávateľ odberateľovi povinný:
- odstrániť chyby tovaru
- vymeniť tovar za nový v čase dohodnutom s odberateľom.
b) V prípade chýb tovaru počas záruky a skrytých chýb je dodávateľ
povinný:
- opraviť chyby tovaru
- vymeniť chybný tovar alebo jeho časť za tovar nový
- poskytnúť zľavu na cenu dodaného tovaru v lehote dohodnutej s
odberateľom.
c) Záručná doba stráca účinnosť ak:
- bola strešná krytina neodborne namontovaná
- nebol strešná krytina dostatočne upevnená
- ak nebola strecha dostatočne odvetraná (min. 10 ks vetracích
škridiel na 100 m2 plochy strechy).
X. Nadobudnutie vlastníckeho práva
Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru po jeho úplnom
zaplatení .
XI. Odstúpenie od zmluvy
a) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
- splnenie zmluvy nie je možné z dôvodu neudelenia vývozných
alebo dovozných povolení a rozhodnutí
- dodávateľovi bude znemožnený nákup jednotlivých komponentov
potrebných na výrobu tovaru I. akosti.
Ak dodávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v čl. XI
písmeno a) , vráti odberateľovi zálohu v plnej výške.
b) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
-nebude tovar zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám pri prevzatí
tovaru.
c) V prípade iných dôvodov odstúpenia od zmluvy odberateľom má
dodávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 40% z plnej
fakturovanej sumy, pričom v tomto prípade nezaniká nárok
dodávateľa na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
XII. Vyššia moc
Dodávateľ nie je povinný plniť svoje povinnosti podľa platnej
zmluvy, ak mu v tom bráni zásah vyššej moci, za ktorý sa považuje
najmä neudelenie príslušného povolenia potrebného pre realizáciu
zmluvy, alebo udalosť mimo dosah jeho pôsobnosti spočívajúca v
okolnostiach prírodnej katastrofy, povstaní, ozbrojenom konflikte,
štrajku, priemyselnej výluke, výpad energie , prípadných poruchách
výrobných prostriedkov a pod.
XIII. Záverečné ustanovenie
Tieto obchodno dodacie podmienky platia na dodávku tovaru
odberateľovi, ak nie je osobitnou dohodou určené inak.
Na neuvedené v týchto podmienkach sa vzťahuje ustanovenie
Obchodného zákonníka (zák.č.513/1991 Zb.) a to aj v prípade ak by
sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Tieto obchodno dodacie podmienky platia pre spol. WIMBER s.r.o.
od 1.1.2012.
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