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Obchodní podmínky
Svarkon s.r.o.

1) OBECNĚ
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí našich objednávek. Odlišné dodací podmínky nebo jiná
omezení dodavatele nejsou akceptovatelná, ledaže kupující s nimi v jednotlivých případech
písemně souhlasil. Ostatní dohody, dodatky a doplňkové dohody jsou platné pouze pokud
kupující písemně souhlasí. Opakujte prosím naše číslo objednávky v nabídkách, smlouvách a
fakturách.
2) NABÍDKA
Dodavatel musí přesně vyhovět žádosti v nabídce. Odchylky se musí předem konzultovat.
Nabídka je vyhotovena zdarma a nezakládá žadateli žádné povinnosti.
3) OBJEDNÁVKA
Při objednávkách převyšujících 2 000,- EUR, 50 000,-Kč jsou automaticky vystavované zálohové
faktury na 50% celkové částky se splatností 14 ti dnů.
Objednávky nově příchozích firem jsou vždy placeny v hotovosti při odběru zboží. Po třech
objednávkách se může přejít na platbu na fakturu se splatností 14 ti dnů.
Platí pouze objednávky zadané písemně. Ústní objednávky nebo jiná ujednání telefonicky nebo emailem musí být předem písemně potvrzena. Každá objednávka, nebo změna objednávky musí
být dodavatelem písemně potvrzena do jednoho týdne.
4) CENY
Dohodnuté ceny jsou pevné ceny, včetně balení, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná a začíná dnem vystavení objednávky. Je nutné
přísně dodržovat dohodnuté dodací termíny. Jakmile dodavatel může předpokládat, že nám
smlouvu nedokáže splnit, zcela nebo z části nebo včas, musí neprodleně informovat kupujícího s
uvedením důvodů a očekávaném trvání zpoždění. Vynechá dodavatel tuto zpráva může
kupujícímu způsobit překážky v dodání díla. Pokud dodavatel nesplní ve sjednané dodací lhůtě,
je odpovědný právními předpisy. Jakákoli dohodnutá smluvní pokuta za případ opožděného
doručení zůstává v působnosti OZ. Pokud nebude dodržena dohodnutá dodací lhůta, máme nárok
požadovat náhradu škody, odstoupit od objednávky nebo na druhé straně zajistit výměnu a
případné cenové rozdíly vůči dodavateli, pokud již dříve nepřipomněl dodavatel přiměřenou
dobu odkladu.
6) ZÁRUKA, UPOZORNĚNÍ NA VADY A ODPOVĚDNOST
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Dodavatel nás ujistí, že veškeré zboží je v souladu s přijatou objednávkou, plány, vzory, katalogy
a v materiálech a provedeních. Současný stav techniky – technologie, environmentální předpisy,
předpisy o bezpečnosti práce a předcházení úrazům, - Zákon o bezpečnosti zařízení, předpisy
VDE a dodržovat zákonná ustanovení, bez věcných vad.
A) Pokud dodávaná položka neodpovídá těmto podmínkám, může objednávající žádat odstranění
vady nebo dodání nové věci bez vady, odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem nebo snížit
kupní cenu a náhradu nebo výměnu věci, popřípadě vyžadovat výdaje na odstranění vady.
B) Dodavatel nese záruku za jakost nebo trvanlivost výrobku. To neplatí pro vady a poškození
způsobené položky dodávky:
a) řádným opotřebením
b) nesprávným zacházením ze strany zákazníka
C) Kupující je povinen oznámit dodavateli vady v dodávce ihned po zjištění těchto vad.
D) Pro služby jako instalace, údržba atd. Platí výše uvedená ustanovení.
E) Pokud nebyla uzavřena žádná jiná dohoda, promlčecí lhůta pro reklamaci vad je 36 měsíců po
uvedení do provozu.
F) Záruka dodavatele se vztahuje i na záruky výrobce, díly vyráběné subdodavateli.
G) V případě oznámení závady se promlčecí doba prodlužuje o oznámení o vadách a odstranění
vad, promlčecí doba začíná běžet znovu.
H) Díly podléhající záruce z důvodu záruky zůstávají až do náhrady, kterou má kupující k
dispozici, bude nahrazena majetkem společnosti dodavatele.
I) V naléhavých případech nebo v případě selhání dodavatele s odstraněním vad může zákazník
opravit vady na své náklady.
J) Přijetím dodávek a služeb zákazníkem záruční povinnost dodavatele není dotčena.
K) Dodavatel zadává objednateli nároky z odpovědnosti výrobce jakož i kvůli zákonu o
odpovědnosti za výrobek, pokud jde o dodavatele nebo jehož dodavatel způsobil odpovědnost za
způsobení produktu.
L) Ostatně, dodavatel odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními.
7) ZKOUŠKY
Jsou – li pro dodávanou položku potřebné zkoušky, dodavatel nese náklady na testování
personálu. Dodavatel má připravenost na zkoušku pro objednatele nejméně jeden týden předem
závazným Datum schůzky. Stává se pro toto datum nedílnou součástí dodávky.
8) VÝKRESY
Výkresy, modely, vzory atd. zůstávají naším majetkem a nejsou po dokončení prací vyžádané k
vrácení, pokud není dohodnuto jinak. Uschovejte všechny dokumenty poskytnuté v rámci
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obchodních aktivit, vyhrazujeme si naše vlastnická a autorská práva. Tyto dokumenty nesmí být
použity třetími stranami bez předchozího písemného svolení.

9) PŘEPRAVA
Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku v den odeslání podrobné oznámení o odeslání zásilky.
Oznámení bude oddělené od zboží a faktur. K dodávce musí být přiložen dodací list. Dodavatel
má právo si zvolit pro zákazníka nejlevnější a nejvhodnější přepravní možnosti. Ve všech
dodacích listech, balících listech, nákladních listech, faktur a na vnějším obalu atd. předepsaný
objednávkový kód a podrobnosti o místě vykládky. Dodavatel má v zásadě nebezpečné výrobky
podle národních / mezinárodních předpisů označit. Průvodní doklady musí být také dle třídy
nebezpečnosti, další informace stanovené příslušnými přepravními předpisy. Dodavatel
odpovídá za škody a nese náklady, které mu vzniknou nedodržením těchto předpisů. Je také
zodpovědný za dodržování těchto přepravních pokynů ze strany subdodavatelů.
10) PORUŠENÍ LICENCE
Dodavatel odpovídá za zajištění toho, aby dodávka a používání systému patentu, licence nebo
vlastnická práva třetích osob nebyly jakkoli zneužity. Jakékoli licenční poplatky hradí dodavatel.
V případě porušení vlastnických práv třetích stran jsou proti dodavateli vzneseny právní nároky.
11) REKLAMNÍ MATERIÁLY
Je povoleno pouze s písemným souhlasem zákazníka, o existujícím obchodním vztahu se
zákazníkem v informacích a propagačních materiálech.
12) TAJEMSTVÍ
Dodavatel a zákazník jsou povinni poskytnout veškeré technické informace, pokud jde o dodanou
položku a položku objednatele dodávané výrobky jsou přísně důvěrné a tajné. Pro každý případ
porušení této povinnosti mlčenlivosti strana odpovědná za škodu má smluvní pokutu vůči druhé
straně 5 % z příslušné částky objednávky. Tvrzení další poškození zůstává nedotčeno.
13) PŮVOD ZBOŽÍ
Dodané zboží musí splňovat podmínky původu preferenčních dohod, pokud není v potvrzení
objednávky výslovně uvedeno jinak.
14) PLATBA
Platba se provádí po 14 dnech s odečtením 3% z celkové ceny objednávky, nebo po 30 dnech bez
pokuty, počítáno v každém případě ode dne přijetí zboží a všech souvisejících dokumentů.
Platební lhůty běží nejdříve ode dne přijetí faktury. Zjištění správnosti dodávky má vliv na platbu
faktur.
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