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1. Obecné
a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemné smluvní vztahy
mezi prodávajícím a kupujícím a jsou nedílnou součástí všech nabídek, přijatých
objednávek, smluv o dílo a ostatních vystavených dokumentů.
b. Veškeré závazkové vztahy se budou řídit těmito VOP, pokud rámcová smlouva,
smlouva o dílo nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou.
Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto
VOP.
c. V případě neplatnosti některé z podmínek těchto VOP zůstávají ostatní podmínky
v platnosti.
2. Kupní cena
a. Kupní cena je vždy kalkulována jako cena smluvní a musí být písemně stanovena
v nabídce, kterou odběratel potvrdí nebo v objednávce odběratele potvrzené
prodávajícím nebo ve smlouvě o dílo, popřípadě v jiném, oboustranně podepsaném
dokumentu.
b. Cena je pevná, může být snížena či navýšena dle změn v rozsahu dodávky písemně
odsouhlasených oběma stranami. Smluvní cena je garantována po dobu 3 měsíců od
uzavření smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo, dále může být ze strany prodávajícího
upravena v závislosti na vývoji kurzu koruny, změně cen pohonných hmot atp.
c. Není – li stanoveno jinak, jsou všechny ceny bez DPH, bez montáže a dopravy.
3. Dodání
a. Zakázky neobsahující montáž si odběratel vyzvedává na vlastní náklady na místě
určeném prodávajícím, místo odběru je Praha. Prodávající neručí za poškození
způsobená následnou přepravou, odběratel se zavazuje k důkladné kontrole zboží
před podpisem dodacího listu a vyzvednutím zboží, prodávající je povinen na žádost
odběratele zboží předvést, případně i rozbalit a znovu zabalit.
b. Vrácení zboží je možné pouze na základě oboustranné písemné dohody, prodávající
vrací maximálně 75% prodejní ceny, toto se netýká uznaných reklamací.
4. Montáž
a. Odběratel uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že k místu montáže má vlastnické
právo, popř. má od vlastníka pověření.
b. Odběratel se zavazuje ke stanovenému termínu (nejpozději požadovaný či
odsouhlasený den montáže) zajistit stavební připravenost a staveniště písemně
prodávajícímu předat. V opačném případě prodávající neodpovídá za nesplnění
dohodnutého, či požadovaného termínu dodání.
c. Odběratel odpovídá za zajištění dostatečného prostoru pro montáž, bezbariérový
přístup na místo montáže.
d. Odběratel nese zodpovědnost za správnost stavební připravenosti a je povinen
uhradit prodávajícímu vedle sjednané kupní ceny také vedlejší náklady spojené
s nesprávnou, či pozdní stavební připraveností, zejména nutné vícepráce, režijní a
dopravní náklady a skladné. V případě, kdy z důvodu stavební nepřipravenosti nelze
dílo namontovat, se za den předání považuje ten, kdy mohlo k montáži dojít, ale
z příčin na straně odběratele byla montáž zmařena.

5. Vlastnické právo
a. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na odběratele po úplném uhrazení celé
sjednané ceny.
b. Odběratel nese odpovědnost za dodané zboží ode dne jeho předání prodávajícím.
6. Záruční lhůta
a. Není – li v záručním listě uvedeno jinak, je záruční lhůta na všechno dodávané zboží
24 měsíců.
b. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu s kupní smlouvou, což odběratel
potvrdí podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu.
7. Smluvní pokuty
a. Při nesplnění termínu dodání o více než 10 dní má odběratel právo po prodávajícím
žádat pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny dodávky za každý kalendářní den
prodlení. To neplatí, bylo – li prodlení způsobeno odběratelem, zejména dle bodu 4
těchto VOP.
b. Při nesplnění povinností odběratele o více než 10 dní od dohodnutého, či
požadovaného termínu dodání, zejména dle bodu 4 těchto VOP, má prodávající
právo žádat ještě před dodáním úhradu veškerých sjednaných plateb, a to i těch,
které měly být splatné až po dodání zboží. Do provedení úhrady se pozastavuje
plnění všech závazků, které má prodávající vůči odběrateli. Dále bude účtováno
skladné za v kupní smlouvě či objednávce uvedené zboží, a to ve výši 100 Kč za den
za každý kus garážových a průmyslových vrat, a to i rolovacích, vjezdových bran,
markýz (za pohony a kování se skladné neúčtuje) a 25 Kč za den za každou
předokenní nebo nadokenní roletu nebo žaluzii, a to i v případě, že odběratel sám
toto nesplnění nezavinil. Dále má prodávající právo o toto prodlení posunout termín
dodání a z důvodů nového plánování dodávek a montáží jej posunout o dalších 30
dní.
c. Za prodlení s úhradou daňového dokladu o více než 10 pracovních dní zaplatí
odběratel prodávajícímu na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za
každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí odběratel na účet prodávajícího do 10
dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce. Sankce se neuplatňuje u zálohových faktur,
popř. při úhradě 100% smluvené částky předem.
d. Pohledávky mohou být vymáhány jak prodávajícím přímo, tak prostřednictvím
pověřené třetí osoby, v takovém případě je odběratel povinen kromě vymáhané
částky a smluvních pokut uhradit i náklady této třetí osoby spojené s vymáháním
dluhu.
8. Závěrečná ustanovení
a. Odběratel souhlasí, aby jeho osobní údaje (za jejichž správnost ručí), včetně rodného
čísla a čísla OP byly prodávající evidovány a použity k vzájemné komunikaci mezi
oběma stranami. Zároveň prodávající není oprávněn tyto údaje předávat dále třetím
osobám a zavazuje se, že jejich použití je výhradně k interním účelům.
b. Odběratel je povinen bez výzvy písemně informovat prodávajícího o stavu zakázky,
zejména o stavební připravenosti, termínu předání stanoviště, o změnách v rozsahu
zakázky, rozměrů výrobků atp.
c. Pro případné soudní spory je místem soudu soud místně příslušný sídlu
prodávajícího.
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