Všeobecné prodejní a dodací podmínky
1.

Všeobecná ustanovení

7.

Platební podmínky

1.1.

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. (dále „dodavatel“)
jsou závazné, pokud se na ně dodavatel odkazuje v
nabídce nebo v potvrzení objednávky. Odlišné podmínky
objednatele platí pouze tehdy, pokud je dodavatel výslovně
a písemně přijme.

7.1.

Kupní cena je splatná takto:

1.2.

Veškeré dohody a podstatná prohlášení smluvních stran
musí být učiněny písemně, v opačném případě jsou
neplatné.

2.

Nabídka a uzavření smlouvy

2.1.

Smlouva se považuje za uzavřenou, jestliže dodavatel po
doručení objednávky písemně potvrdí její přijetí.

2.2.

Nabídky jsou závazné po dobu platnosti, která je v nich
uvedená..

3.

Rozsah dodávky

3.1.

Pro rozsah a provedení dodávky a plnění je rozhodující
potvrzení objednávky. Materiál nebo plnění, které nebudou
v potvrzení objednávky uvedeny, budou vyfakturovány
dodatečně.

4.

Technické podklady

4.1.

Dodavatel si vyhrazuje veškerá práva k technickým
podkladům, které poskytla objednateli. Objednatel tato
práva uznává a prohlašuje, že bez písemného souhlasu
dodavatele nezpřístupní tyto podklady třetím osobám a že
je nepoužije k jinému účelu, než ke kterému mu byly
poskytnuty.

4.2.

V případě, že nabídce nebude následovat udělení
objednávky, budou dodavateli na jeho žádost vráceny
podklady, které poskytl v souvislosti s nabídkou.

5.

Předpisy platné v zemi určení

5.1.

Objednatel je povinen nejpozději v okamžiku odeslání
objednávky upozornit dodavatele na zákonné, úřední a jiné
předpisy a normy týkající se realizace dodávky a plnění,
provozu a prevence zdraví a úrazů.

7.1.1 30 dnů netto po oznámení o připravenosti zboží k odeslání
a fakturaci.
7.1.2 V případě dodávek do zahraničí může dodavatel
požadovat platbu proti vystavení neodvolatelného
akreditivu potvrzeného českou bankou, kterou určí
dodavatel. Případné bankovní výlohy jdou k tíži
objednatele.
7.2.

Způsob platby bude sjednán v nabídce, popř. v potvrzení
objednávky.

7.3.

Objednatel uhradí dodavateli platby v měně EUR, bez
odečtení slev, výloh, daní a jakýchkoliv jiných poplatků.
Odlišné platební podmínky budou ujednány zvlášť.

7.4.

V případě prodlení s platbou si dodavatel vyhrazuje právo
na okamžité zastavení plánovaných dodávek a je
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši
diskontní sazby stanovené příslušnou národní bankou,
platné v příslušné zemi objednatele s navýšením 5 % p.a.

8.

Výhrada vlastnictví

8.1.

Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k dodávce až do
jejího úplného zaplacení. Objednatel je povinen učinit
nezbytná opatření související s ochranou vlastnictví
dodavatele.

8.2.

Společnost Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. je
oprávněna si za součinnosti objednatele nechat
zaregistrovat v příslušném rejstříku právo výhrady
vlastnictví.

9.

Dodací lhůta

9.1.

Dodací lhůta začíná plynout doručením objednávky
dodavateli a po úplném odsouhlasení technických
záležitostí.

9.2.

Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena v těchto
případech:
v případě, že údaje potřebné pro realizaci objednávky
nebudou dodavateli doručeny včas nebo budou
objednatelem dodatečně pozměněny;

6.

Ceny

6.1.

Jestliže není výslovně a písemně ujednáno jinak, rozumí
se ceny dodavatele netto ze závodu 753 01 Hranice (ČR),
v měně EUR, bez balení, dopravy, pojištění, osvědčení,
montáže, instalace a uvedení do provozu.

v případě nedodržení platebních lhůt, opožděného otevření
akreditivu nebo v případě, že potřebné dovozní licence
nebudou dodavateli doručeny včas;

6.2.

V případě, že dodavatel bude povinen uhradit případné
zákonné poplatky (např. DPH, clo, poplatky atd.), je
oprávněn tyto poplatky kdykoliv dodatečně naúčtovat
odběrateli.

6.3.

V případě, že v době mezi uzavřením smlouvy a přejímkou
zboží dojde ke změně výše nákladů, které tvořily základ
kalkulace, je dodavatel oprávněn až do úplného vyřízení
objednávky, jež mu byla udělena, odpovídajícím způsobem
upravit ceny uvedené v potvrzení objednávky.

v případě, že se vyskytnou překážky, které dodavatel
nebude schopen odvrátit ani přes vynaložení potřebného
úsilí, bez ohledu na to, zda se tyto překážky vyskytnou na
straně dodavatele, objednatele nebo třetí osoby. Za
překážky tohoto druhu se považují události způsobené
zásahem vyšší moci, jako jsou například epidemie,
mobilizace, válečný konflikt, nepokoje, závažné poruchy
provozu, nehody, konflikty a spory na pracovišti, opožděné
nebo chybné dodávky potřebných surovin, polotovarů nebo
hotových výrobků, vyřazení důležitých součástek, úřední
opatření nebo zanedbání a působení přírodních vlivů.
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10.

Vrácení materiálu

13.3. Ze záruky a odpovědnosti dodavatele jsou vyloučeny
škody, které nebyly prokazatelně způsobeny vadným
materiálem,
nesprávnou
konstrukcí,
neodborným
provedením nebo jinou příčinou, za kterou dodavatel nese
odpovědnost.

10.1. Bez písemného souhlasu dodavatele není přípustné
dodavateli zasílat zpět jakýkoliv materiál uvedený na
dodacím listu. Pokud bude dle uvážení dodavatele nutné
zaslat materiál zpět, oznámí dodavatel objednateli, zda má
materiál zaslat do závodu dodavatele na adresu v
Hranicích 753 01 (ČR), nebo na některou z poboček
dodavatele. Objednatel zašle materiál bez jakýchkoliv
poplatků na adresu uvedenou dodavatelem.

13.4. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět na svých výrobcích
konstrukční změny, pokud takové změny povedou ke
zlepšení. Dodavatel však není povinen provádět takové
změny i u dříve dodaných výrobků.

11.

13.5. V případě dodání cizích výrobků platí záruční podmínky
subdodavatelů.

Dodávka, doprava a pojištění

11.1. Výrobky dodávané dodavatelem budou pečlivě zabaleny.
Náklady spojené se zabalením zboží budou účtovány
objednateli. Objednatel nemá právo požadovat zpětné
přijetí obalového materiálu nebo likvidaci výrobků
dodaných dodavatelem.
11.2. Zvláštní požadavky týkající se zaslání a pojištění zboží je
třeba včas oznámit dodavateli. Zboží bude odesláno
prostřednictvím dopravce, kterého určí objednatel. V
případě vývozu zboží z České republiky je dopravce
povinen učinit veškerá preventivní vývozní opatření.
Jestliže objednatel neurčí konkrétního dopravce, pověří
dodavatel odesláním zboží dopravce dle svého uvážení.
Výdaje, které vzniknou v souvislosti s dodatečnými
náklady, budou v takovém případě vyfakturovány
objednateli.
11.3. Doprava se uskuteční na účet a riziko objednatele.
Případné stížnosti související s dopravou je objednatel
povinen neprodleně oznámit poslednímu dopravci při
doručení dodávky nebo přepravních dokumentů.
11.4. Veškerá preventivní dovozní opatření týkající se dovozu do
země určení zajistí objednatel nebo jeho zástupce.
11.5. Objednatel je povinen uzavřít pojištění proti škodám
jakéhokoliv druhu. Náklady spojené s uzavřením pojištění
jdou k tíži objednatele i tehdy, pokud je pojištění povinen
uzavřít dodavatel.
12.

13.7. Technické vady neopravňují objednatele k prodlení s
úhradou splatných plateb. Jestliže se objednatel dostane
do prodlení, není dodavatel až do splnění platební
povinnosti objednatele vázán záručními povinnostmi.
13.8. Veškeré případy porušení smlouvy a jejich právní
následky, jakož i veškeré nároky objednatele, bez ohledu
na to, z jakého právního důvodu se jich bude objednatel
domáhat, jsou s konečnou platností upraveny v těchto
podmínkách. Zejména jsou vyloučeny veškeré výslovně
neuvedené nároky na náhradu škody, snížení ceny,
zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy. Je
vyloučena odpovědnost za následné škody, pokud to
nebude v rozporu s kogentními ustanoveními o
odpovědnosti výrobce za vady výrobku. Veškeré nároky
plynoucí ze záruky musí být dodavateli písemně oznámeny
během záruční doby.
14.

Místo soudní příslušnosti a rozhodné právo

14.1. Místem soudní příslušnosti a místem plnění je pro obě
strany sídlo dodavatele. Dodavatel je však oprávněn
zažalovat objednatele u soudu v místě jeho sídla. Platí
právo ČR s vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní
koupi zboží.

Kontrola a přejímka dodávky

12.1. Objednatel je povinen provést kontrolu dodávky do osmi
dnů od jejího doručení a případné vady neprodleně
písemně oznámit dodavateli. V opačném případě se
považují dodávky a poskytnuté plnění za schválené.
13.

13.6. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému
opotřebení.

Platí od 1. 7. 2017.

Záruka a odpovědnost

13.1. Dodavatel garantuje, že jím dodané výrobky nevykazují
žádné
výrobní
ani
materiálové
vady.
Záruku na správnou funkci dodaných přístrojů a zařízení
poskytuje dodavatel na dobu 2 200 provozních hodin,
nejdéle však na 24 měsíců (počítáno od data odeslání
zboží). V případě vadného výrobku může objednatel
požadovat náhradní dodávku během záruční doby od
uskutečnění dodávky, popř. od oznámení o připravenosti k
odeslání.
13.2. Přislíbenými vlastnostmi se rozumí pouze takové
vlastnosti, které jsou takto výslovně označeny v potvrzení
objednávky, příp. ve specifikaci požadavků/technické
specifikaci. Tento příslib platí nejdéle do uplynutí záruční
doby. Pokud bude vada výrobku způsobena materiálovými,
výrobními nebo konstrukčními vadami, poskytne dodavatel
v rámci záručního plnění buď opravu vadného dílu, nebo
náhradní plnění, a to dle vlastní volby. Případný čas
strávený na cestě, cestovní výlohy a přepravní náklady
jsou k tíži objednatele.
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