VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ZTS SABINOV a.s. - Predaj
1. KVALITA TOVARU
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v požadovanej kvalite, množstve a taktiež, že budú dodané doklady,
potrebné pre používanie tovaru. Nesplnenie týchto požiadaviek sa považuje za nedostatok tovaru, ktorý je kupujúci povinný písomne
reklamovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí najneskôr do 5 prac. dní.

2. ZÁRUKA
Predávajúci poskytuje záruku kvality dodaného tovaru v dĺžke 12 mesiacov odo dňa jeho dodania, pokiaľ sa zmluvné strany
v článku predmet zmluvy nedohodli inak.
Táto záručná doba platí iba v prípade, že montáž prevodoviek a ostatné činnosti budú vykonané v zhode s návodom na montáž
a obsluhu. Predmet zmluvy musí byť skladovaný v suchom bezprašnom a neagresívnom prostredí. Vady , ktoré sa objavia v záručnej dobe je
kupujúci povinný písomne reklamovať ihneď po ich zistení, bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 prac. dní.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať opravu včas reklamovanej vady prejavenej v záručnej dobe na vlastné náklady,
pokiaľ oprava bude vykonávaná u kupujúceho resp. na území štátov Európskej Únie (EÚ) a Švajčiarska. Ak bude nutné opravu vykonať
mimo uvedeného územia je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s takouto opravou
(cestovné náhrady a náklady na zabezpečenie prepravy materiálu potrebného na vykonanie opravy).
V prípade uznania reklamácie musí predávajúci v priebehu dohodnutej doby, schválenej obidvomi stranami opraviť alebo
nahradiť reklamovaný predmet zmluvy.

3. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY
3.1
3.2

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom zaplatenia 100 % kúpnej ceny tovaru a jeho dodaním.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho dodaním tovaru.

4. BALENIE, OBALY A OZNAČENIE VÝROBKOV
4.1
4.2

Balenie pre dohodnutý spôsob dopravy vykonáva predávajúci tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru.
Výrobky sú označené štítkom resp. číslom výkresu, ak je to aplikovateľné, priamo na výrobku alebo na jeho obale dohodnutým spôsobom
(visačky, vyrazené čísla ND na nefunkčnej ploche).

5. SANKCIE
Pre prípad porušenia zmluvných povinností, zmluvné strany dohodli nasledujúce zmluvné pokuty:
5.1 Za omeškanie so zaplatením faktúry pri platbe predom môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,06% z dlžnej sumy za každý deň omeškania oproti dohodnutej lehote uvedenej v zmluve.
5.2 Za omeškanie so zaplatením faktúry môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,06 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania oproti dohodnutej lehote uvedenej v zmluve.
5.3 Kupujúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy za odstupné vo výške 30% z kúpnej ceny, najneskôr 3 mesiace pred termínom
dodávky. V kratšej lehote ako 3 mesiace môže kupujúci požiadať o zrušenie zmluvného vzťahu iba po dohode s predávajúcim a za zmluvnú
pokutu vo výške 60% z kúpnej ceny.
5.4 Za nesplnenie dohodnutého termínu plnenia môže kupujúci uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,06%
z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania max. však do výšky 10% celkovej ceny predmetu zmluvy.
5.5 Ak kupujúci neodoberie predmet zmluvy bez vážneho dôvodu (parametre inšpekčného certifikátu 3.1.B) alebo neumožní odovzdanie
predmetu zmluvy , tak predávajúci v takom prípade má právo uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 20% z celkovej kúpnej ceny premetu zmluvy , pričom kupujúcemu nezaniká povinnosť odobrať a zaplatiť predmet zmluvy.
5.6 V prípade, že predávajúci alebo kupujúci uplatní pokutu, resp. odstupné z vyššie uvedených dôvodov riadnym účtovným
(daňovým) dokladom, tak druhá strana je povinná takúto pokutu resp. odstupné zaplatiť.

6. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
Kupujúci rešpektuje zákaz vývozu predmetu zmluvy za účelom jeho ďalšieho predaja do Českej republiky a Poľska.Tento zákaz sa
nevzťahuje na prípady, ak predmet zmluvy je súčasťou finálneho alebo iného zariadenia dodávaného kupujúcim do týchto krajín. V prípade
porušenia tohto zákazu predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby výrobku vzniknuté v záručnej dobe a predávajúci má právo fakturovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30% kúpnej ceny takto predaného tovaru.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Dohodnuté podmienky v tejto zmluve možno meniť len písomným dodatkom podpísaným obidvoma stranami.
Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia podľa par. 409 až 470 Obchodného zákonníka.
Na prijatie tohoto návrhu KZ stanovujeme lehotu 20 dní, ktorá začína plynúť odo dňa uvedeného v tomto návrhu.
Tento návrh KZ môže predávajúci odvolať kedykoľvek v priebehu lehoty určenej na prijatie návrhu.
Tento právny vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1. júl 2011, ktorým dňom sú zároveň zverejnené a verejne prístupné na
internetovej stránke www.ztssabinov.sk .
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