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Nákupní podmínky
I.

Smluvní vztah
1. Potvrzení objednávky s údaji čísla naší objednávky, ceny a dodací lhůty vyžadujeme bez prodlení také tehdy, když následuje
okamžitá dodávka zboží.
2. Objednavatel má právo od smluvního vztahu odstoupit, pokud:
dodavatel není schopen plnit dodávky ve smyslu objednávky a sjednaných podmínek, opakovaně nedodá zboží, je
opakovaně v prodlení s dodávkami, je v platební neschopnosti, byl podán návrh na prohlášení konkursu dodavatele
apod.
dodavatel poruší ustanovení těchto nákupních podmínek
3. Vaše dodací podmínky jsou pro nás platné jen tehdy, jsou-li námi písemně uznány. Provedením této objednávky je potvrzen
Váš souhlas s našimi nákupními podmínkami i přes případné, mezitím vznesené námitky. Formulářové prohlášení –
zejména dodací podmínky – neplatí jako námitka ve smyslu tohoto potvrzení.

II.

Platby, platební podmínky a fakturace
1. Platba : do 14 dnů s 2% skontem, do 60 dnů netto, pokud nejsou platební podmínky sjednány zvláštní dohodou.
2. Objednavatel je oprávněn rozdíly vzniklé z odchylek v ceně nebo množství okamžitě zaúčtovat na konto dodavatele.
Při změnách cen se zpětnou platností se postupuje stejným způsobem.
3. V případě vadné dodávky je objednavatel oprávněn platbu zadržet až do řádného splnění.
4. Bez předchozího písemného svolení objednavatele, které nesmí být z nepodstatných důvodů odmítnuto, není dodavatel
oprávněn své pohledávky vůči němu postoupit nebo předat k uplatňování třetím osobám.

III.

Reklamace
1. Lhůta k uplatnění reklamací a nároků na náhradu škody zřejmých a skrytých vad se prodlužuje na dva roky.
2. Skryté vady opravňují objednavatele požadovat náhradu zboží a též náhradu zbytečně vynaložených nákladů.
Ukáže-li se při přejímání dodávky metodou namátkové kontroly, že tato dodávka nevyhovuje smluveným podmínkám, může
se na základě výsledku této dílčí přejímky celá dodávka vrátit zpět k dispozici dodavateli.
3. Platí zákonná ustanovení s tím, že vedle výměny zboží a snížení ceny můžeme požadovat také náhradu škody, která nám
vadnou dodávkou a použitím vadného zboží bezprostředně přímo nebo nepřímo vznikla a že můžeme také místo výměny
zboží nebo snížení ceny od Vás požadovat bezplatné odstranění závad nebo náhradní dodávky a v naléhavých případech
též provést odstranění závad nebo obstarání náhrady sami nebo prostřednictvím třetích osob.
4. Jedná - li se o materiálové nebo jiné skryté vady, které i přes náležitou vstupní kontrolu došlého zboží nejsou okamžitě
zjistitelné, mohou se výše uvedené nároky uplatnit až do uplynutí doby dvou let.

IV.

Dodání zboží
1. Dohodnuté termíny, lhůty a kvalita jsou závazné. Pro dodržení termínu nebo lhůty dodání je směrodatné přijetí zboží
objednavatelem. Dodavatel musí zboží přichystat včas při zohlednění obvyklých dob potřebných k naložení a odeslání.
2. Dodávky se provádí podle pokynů objednavatele. Dodavatel je povinen k jím dodávanému zboží přiložit průvodní doklady
(balicí list, dodací list, fakturu).
3. Dodavatel je povinen umístit na určené dodávané zboží nebo na jeho obaly značky nebo symboly podle pokynů
objednavatele. Dodavatel se zavazuje při zpoždění dodávky zboží uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní
ceny za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednavatele na náhradu škody, která přímo nebo nepřímo vznikne
z důvodu zpoždění dodávky.
4. Dopravní riziko nese dodavatel, pokud není zboží odvezeno objednavatelem.
Expediční adresy : Vozová nakládka Tachov; pro kusové, spěšné a expresní zásilky stanice určení Tachov;
poštovní zásilky Tachov; kamionové zásilky Tachov

V.

Kvalita dokumentace
1. Za základ posouzení a stanovení potřebného rozsahu opatření k zajištění kvality zboží slouží dohoda o zajištění kvality.

VI.

Zachování utajení
1. Smluvní partneři se zavazují, že budou k veškerým nikoliv veřejným ekonomickým a technickým detailům, o kterých
se dozvědí prostřednictvím svých obchodních vztahů , přistupovat jako k obchodnímu tajemství.
2. Výkresy, modely, šablony, vzory a podobné předměty nesmí být přenechávány nebo jinak zpřístupňovány neoprávněným
třetím osobám. Rozmnožování takovýchto předmětů je přípustné pouze v rámci provozních požadavků a ustanovení
o autorských právech.
3. Subdodavatelé musí být zavázáni odpovídajícím způsobem.
4. Smluvní partneři smí svým obchodním spojením provozovat reklamu pouze po předchozím písemném souhlasu.
5. Pokud není ujednáno jinak, musí být výkresy, vzorky atd. vráceny zpět nejpozději s dodávkou zbytku zboží. Nesmí se ani
prodat jiným způsobem, stejně jako zboží podle nich vyrobené, ani předat třetím osobám bez našeho písemného svolení.

VII.

Záruka
1. Je-li totéž zboží opakovaně vadné, je objednatel po písemném ujednání oprávněn při opětovném dodání s vadami odstoupit
i od neuskutečněných dodávek.
2. Díly, jež má dodavatel nahradit, mu musí objednavatel na jeho žádost a na jeho náklady dát k dispozici.
3. Pokud není uvedeno jinak, řídí se záruky zákonnými předpisy.

VIII.

Všeobecná ustanovení
1. Místo pro plnění dodávek a plateb, jakož i pro všechny nároky z ručení, náhrady škody a vrácení zboží, vyplývající
z objednávky jakož i sídlo místně příslušného soudu je v Tachově.
2. Tyto nákupní podmínky platí také pro všechny další objednávky. Odchylky od těchto nákupních podmínek platí jen tehdy,
jsou-li námi výhradně písemně potvrzeny.
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