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Všeobecné prodejní podmínky EFTEC (prodávající)
1. Všeobecné
Následující podmínky jsou výhradně závazné pro všechny nabídky a dodávky prodávajícího, pokud
není sjednáno písemně něco jiného. Odchylné podmínky kupujícího nebudou uznány.
2. Nabídky
Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné.
3. Ceny
Ceny se zakládají na příslušných faktorech/tarifech platných v době uzavření smlouvy (směnný kurz,
ceny surovin, mzdy, dopravné, cla a jiné tarify). Pokud se nějaké faktory/tarify podstatně změní
v neprospěch prodávajícího, např. v důsledku úředních opatření, je prodávající oprávněn přiměřeně
upravit ceny v rámci příslušných právních předpisů. Ceny se rozumí bez daní a jiných poplatků, které
jsou úřady či jinými orgány vyměřeny na ceny.
4. Dodací lhůta, zaslání
Prodávající se snaží o rychlé dodání. Dodací lhůty jsou uvedeny dle nejlepšího vědomí, avšak
nezávazně. Pokud není ujednáno písemně něco jiného, provádí se zaslání na náklady a riziko
kupujícího. Všechna sjednaná množství a hmotnosti platí s tolerancí +/- 10%.
5. Placení, výhrada vlastnictví
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne jejich vystavení, jinak jsou závazné platební podmínky
sjednané s kupujícím. Jestliže kupující nesplní svoji platební povinnost přes upomínce, je prodávající
oprávněn účtovat úrok z prodlení od data uplynutí platební lhůty. Zboží zůstává až do úplného
zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.
6. Záruka
Prodávající zaručuje kupujícímu, že dodané zboží je dodáno v souladu s popisem výrobku /
specifikací výrobku, přičemž se záruka vztahuje jen na zboží první kvality, nikoliv na zboží nižší kvality
nebo zvláštní položky. Prodávající nedává žádný příslib překračující popis výrobku / specifikaci
výrobku ohledně zužitkovatelnosti nebo užitečnosti zboží. Záruční doba činí 8 týdnů od data dodání,
pokud nejsou uvedeny jiné údaje v našich technických přehledech údajů. Kupující je povinen
zkontrolovat zboží po jeho převzetí. Výhrady musí být oznámeny prodávajícímu okamžitě, nejpozději
do 8 dnů od obdržení zboží. V případě oprávněné reklamace může prodávající dle vlastní volby buď
dodat náhradu nebo poskytnout přiměřenou slevu. Jakékoliv další nároky kupujícího z důvodu vadné
dodávky, zvláště náhrada škody a zrušení smlouvy, jsou vyloučeny.
7. Ručení
Prodávající ručí v případě prokázání jeho hrubé nedbalosti nebo protiprávního úmyslu. Celkové ručení
je omezeno na kupní cenu dle smlouvy. Pokud to právní předpisy připouštějí, je ručení za nepřímé
škody nebo následné škody, jako např. ztráta na výdělku, ztráta na výrobě či náklady spojené
s přerušením provozu, vyloučeno.
8. Odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit o smlouvy, pokud v důsledku války, nedostatku práce, poruch
provozu, požáru, zákazu nebo omezení vývozu či dovozu, zvýšení cla, změn kurzů měn, stávky a
veškerých dalších případů vyšší moci jsou dodávky znemožněny nebo podstatně ztíženy nebo za
sjednanou cenu nemohou být nadále od prodávajícího požadovány. Kupující nemá v případě
takového odstoupení žádný nárok na náhradu škody.
9. Rozhodné právo a příslušný soud
Smlouva se řídí příslušnými právními předpisy dle sídla prodávajícího (s vyloučením Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 1980). Pro spory jsou příslušné soudy v sídle prodávajícího.

