
VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
platnost od 1.1.2005

I. Obecně
Pro mé nabídky, Vaše objednávky a navazující prodej, dodávky, provádění a 
účtování výkonů a vedlejších výkonů, jsou směrodatná ustanovení smluv a dále 
uvedené Všeobecné dodací a platební   podmínky.
Tyto podmínky platí také pro následně uzavírané obchodní vztahy a to i v 
případě, kdy nebudou opakovaně výslovně sjednány. Odchylky a jiná popř. další 
ujednání ke svoji platnosti vyžaduji písemný souhlas dodavatele. Podmínky 
objednatele, zejména všeobecné nákupní podmínky, platí jen tehdy, jsou-li 
dodavatelem potvrzeny písemnou formou. Podmínky objednatele písemné 
nepotvrzené dodavatelem jsou neplatné.

II. Nabídka, objednávka
Nabídka dodavatele je nezávazná a objednávka na jejím základě je proto závazná 
až po jejím písemném potvrzení dodavatelem. Nabídka je zpravidla bezplatná. Další
návrhové práce budou provedeny bezplatně jen tehdy, bude-li oboustranně 
potvrzena objednávka. Vyhotovení projektu je vždy za úplatu. Podklady přiložené k 
nabídce jsou nezávazné, není-li stvrzena písemné jejich závaznost. Na tyto 
podklady si dodavatel vyhrazuje autorské a vlastnické právo a nesmějí být bez jeho 
souhlasu rozmnožovány ani zpřístupněny třetí osobě.

III. Ceny
Sjednané ceny jsou nezávazné pro dodávky nebo výkony, které nejsou 
provedeny do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Dodavatel má v tom případě 
právo účtovat brutto ceny platné podle aktuálního ceníku, s nímž byl objednatel 
seznámen, ke dni provedení dodávky. Práce nad rámec smlouvy provedené se 
souhlasem objednatele nebo dodatečné sjednané práce budou účtovány podle cen 
a skutečných materiálových nákladů podle ceníku v době provedení těchto prací 
nebo dodávky materiálů. Ceny uvedené v nabídce platí pouze při kompletním 
uskutečnění dodávky. Pokud nabídka zahrnuje též montáž a případně uvádění do 
provozu, platí ceny za předpokladu montáže a na ní navazujícího uvádění do 
provozu bez přerušeni prací. Sazba dané z přidané hodnoty se v každém případě 
účtuje ve výši platné ke dni uskutečnění dodávky nebo výkonu a přičítá se k ceně. 
Dojde-li prokazatelné ke zvýšení vstupních cen u dodavatele, má dodavatel právo 
ve stejném rozsahu zvýšit sjednanou cenu. Dodavatel má právo sjednanou cenu 
zvýšit ve stejném rozsahu, v jakém dojde k inflaci za dobu od uzavřeni smlouvy do 
provedení fakturace.

IV. Platební podmínky
1 .Kompletní dodávky zařízení a obchodního zboží jsou splatné:
a/ Při platbě před dodávkou zboží ( převodem na účet nebo v hotovosti)   poskytne
dodavatel 3% skonto, není-li požadována kupní smlouva.
b/ Pokud kupující požaduje kupní smlouvu, poskytne dodavatel při platbě před
dodávkou zboží skonto 2%.
2.Dodávky náhradních    dílů, opravy a režijní práce   jsou splatné ihned při jejích
dodání.
3. Při nedodržení lhůt splatností se sjednává smluvní úrok z prodlení ve smyslu
§369 Obchodního zákoníku ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý
den. Při změně kurzu Kč/EUR/ČNB/je pří platbě    po splatnosti faktury prodávající
oprávněn fakturovat doplatek jako penále    odpovídající oslabení Kč. V případě
uplatnění nároku vyplývajícího   ze záruky je   objednavatel oprávněn k   zadrženi
splátky pouze do výše odpovídající    hodnotě vadného dílu.    S platbou spojené
náklady a výlohy jdou k tíži plátce. Dodavatel si při nedodržení platebních podmínek
vyhrazuje právo na náhradu škody za nesplněni závazku objednavatele a    na
odebrání již dodaného nezaplaceného zboží na náklady objednavatele.

V. Dodací lhůta
Dodací lhůta se počítá ode dne potvrzení objednávky dodavatelem a rozumí se 
vždy do montážní připravenosti předmětu dodávky. Jestliže nebudou dodavateli 
včas dodány podklady, nezbytné pro provedení sjednané zakázky nebo jestliže 
se dokončení zakázky oddálí bez zavinění způsobeným v provozu dodavatele a 
jeho subdodavatelů, prodlouží se dodací lhůta o takto způsobené časové ztráty. 
Jestliže tyto okolnosti dodávku úplně znemožní, smlouva se ruší v celém rozsahu a 
dodávka nebude uskutečněna. V tomto případě dodavatel neručí za škody, které 
vzniknou objednavateli opožděnou dodávkou nebo jejím neuskutečněním. Dodací
lhůta je dodržena:
1. Při    dodávce bez instalace,    jestliže je dodávka připravena      k odeslání a
odběratel je o tom vyrozuměn.
2. Při komplexní dodávce s instalací, jakmile je zařízení připraveno k provozu.
Zdrží-li se dodávka nebo montáž zaviněním objednavatele, má dodavatel nárok na
náhradu za zvýšeni nákladů způsobené zdržením.

VI. Rizika při přepravě a montáži
Převzal-li objednavatel  montážní práce,    pak zkušební uvedení do provozu
probíhá na    nebezpečí objednavatele.    Ten přezkouší    předložené      zprávy 
montáži a jejich správnost potvrdí.

VII. Montáž
Montáží, zahrnutou v ceně se rozumí sestavení a montáž dílů, které      jsou
předmětem dodávky, propojeni s ostatním zařízením stavby a uvedeni zařízení
do provozu. Pokud není montáž výslovné paušálně uvedena   v ceně, účtujeme jí ve
sjednané ceně. V tom případě budou objednavateli účtovány sazby platné v
době   provádění prací, vedlejší výdaje, popřípadě     jiné přirážky, včetně daně z
přidané hodnoty.

VlIl. Záruky
1/ Dodavatel poskytuje na dodané zboží následující záruky:
a/ Na regulace 24 měsíců.
b/ Na vyměněné částí a opravy 6 měsíců.
c/ Na všechna ostatní zařízení 24 měsíců.
2/ Záruka počíná dnem uvedení do provozu, nejpozději však 3 měsíce ode dne
odeslání zboží     od dodavatele k zákazníkovi při uskladnění v suchém prostředí,
mimo dosah agresivních látek a hořlavin.
3/ Záruka se vztahuje pouze na materiálové vady a na nedostatky vzniklé ve výrobě.
Záruku za bezvadné provedení práci nese dodavatel jen v případě, že sám instalaci
zajišťoval.
Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při uznané záruční vadě vadný díl
opraví nebo vymění. Vyměněné díly zůstávají majetkem dodavatele.
Zajišťoval-li dodavatel v souvislosti s dodávkou montážní práce, může vadné díly
také opravit na místě montáže.
4/ Nárok na záruční opravu bude uznán kromě jiného jen při splnění následujících
podmínek:
- Závada musí být ohlášena servisní firmě nebo dodavateli písemně bez zbytečného
odkladu.
- Před záruční opravou musí být předložen záruční list potvrzený jak 
dodavatelskou organizaci, tak servisní firmou, která zařízeni uváděla do provozu.
- Výrobek musí být instalován oprávněnou firmou podle platných  předpisů a norem
a v souladu s návodem dodavatele.
- Výrobek musí být uveden do provozu oprávněnou servisní organizací (pracovník je
povinen předložit osvědčení o zaškolení od dodavatele).
Nárok na záruční opravu zaniká mimo jiné:
- Při poškození přístroje uživatelem nebo třetí osobou.
- Použitím jiných náhradních dílů než originálních.
- Nedodržením předpisů pro provoz a údržbu (dle návodu dodavatele).
- Nedodržením platných provozních předpisů a norem ČSN.
5/ Při uplatnění záruční opravy se záruční doba neprodlužuje a nová záruční doba
nevzniká.
6/ Další nebo jiné nároky na náhradu škod vzniklých mimo dodaný výrobek - pokud
znění nevyplývá ze zákona -jsou vyloučeny.
7/ Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení a veškeré záruční a pozáruční opravy
na přístroji smějí provádět jen firmy, které mají pro tuto činnost oprávnění a jejichž
pracovníci mají osvědčení o zaškolení od dodavatele. Toto osvědčeni jsou povinni
na vyžádání předložit.
Seznam servisních organizací je přílohou každého návodu pro instalací a uvedení
do provozu.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Při nedodržení lhůt nebo při výpadku dodávek z důvodů uvedených   v odstavci
V.,  věta  2,   není objednavatel   oprávněn   k  odstoupení  od   uzavřené  smlouvy,
dodavateli však toto právo přísluší.
2. Objednavatel    je oprávněn odstoupit od    smlouvy,  má-li  předmět dodávky
neodstranitelné vady.
3. V případě    odstoupení od  smlouvy podle bodů    1 a 2 nemá objednáváte: právo
na žádné nároky na náhradu škody.
X. Vlastnická práva
1. Objednatel nabývá vlastnické   právo na veškeré dodané zboží až po úplném
zaplacení jeho kupní ceny. Vlastnické právo má dodavateli i na předměty dodávky
zabudované   do zařízení.
2. Objednavatel smí dodané zboží dále prodat před jeho úplným zaplacením pouze
se souhlasem dodavatele. Jiné dispozice, obzvláště zastavení a použití dodaných
věcí jako záruku, jsou objednavateli dovoleny před úplným zaplacením jen se
souhlasem dodavatele. Každý výkon rozhodnutí na zboží ve. vlastnictví dodavatele
je objednavatel   povinen bezodkladně sdělit dodavateli a připojit   opis exekučního
protokolu.
3. Jakýkoliv přechod závazků objednavatele vůči dodavateli je možný pouze s
předchozím souhlasem dodavatele.
4. V případě platební neschopnosti objednavatele může dodavatel odebrat dodané
zboží   nazpět   bez   soudního   rozhodnutí.   Objednavatel   se  zavazuje      umožnit
dodavateli nebo osobě jim pověřené přístup k dodanému nezaplacenému zboží a
jeho odvoz.
5. Pří odebrání nebo zabavení zboží dodavatelem, které je jeho vlastnictvím, může
objednavatel odstoupit   od smlouvy jen s písemným souhlasem dodavatele.

XI. Platné právo a sídlo soudu
1) Pro všechny spory z této smlouvy vzniklé je věcně a místně   příslušným Krajský
soud v Ostravě.
2) V   ostatním   se   řídí   tyto   dodací   podmínky   ustanoveními   platného   znění
Obchodního zákoníku České republiky.

XII.Částečná neplatnost
Jestliže by jednotlivá ustanovení shora uvedených dodacích podmínek byla zcela 
nebo částečně neplatnými, neovlivňuje to účinnost ostatních ustanoveni respekt, 
ostatních částí těchto ustanovení. Platí, že neúčinná úprava je substituována 
takovou úpravou, která je nejbližší hospodářskému účelu uvedené úpravy a která je 
účinná.
Pokud objednavatel do 14 dnů ode dne doručení proti těmto Všeobecným dodacím 
a platebním podmínkám nedoručí námitky, má se za to, že s nimi v plném rozsahu 
souhlasí.
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