Obchodní podmínky
Všeobecné
Tyto obchodní podmínky platí pro všechny nabídky a prodeje s výjimkou výslovně písemně dohodnutých
odlišností. Nákupní podmínky objednavatele jsou pro nás závazné pouze v rozsahu, ve kterém neodporují
našim obchodním podmínkám nebo v případě, že jsou výslovně uznány.
Nabídky
Ustní ujednání platí pouze, pokud jsou písemně potvrzeny.
Ceny
Uváděné ceny se rozumějí bez DPH ze skladu v Brně.
Objednávky
Veškeré objednávané zboží je nutno uvádět jednotlivě. Za škody způsobené nekompletními nebo nepřesnými
údaji nezodpovídáme.
Dodací lhůta
Uváděné doby dodávky jsou, s výjimkou výslovně dohodnutých fixních termínů, nezávazné. Dodací lhůta začíná
potvrzením objednávky.
Dodací podmínky
Dodávka zboží, pokud není dohodnuto jinak, je na náklady kupujícího. Předáním dodávky dopravci přecházejí
ve všech případech (i při dodávce na naše náklady) veškerá rizika na kupujícího. Zvláštní pojištění dodávky,
které není kryto v obvyklém rozsahu dopravcem, je možno na základě výslovné dohody s kupujícím na jeho
náklady. Případně zjištěné škody a nedostatky je nutno uvést do dodacích dokladů dopravce při přebírání
zásilky. Pokud zboží nevykazuje žádné vady ani nedostatky není kupující oprávněn toto vracet. Události
způsobené vyšší mocí, provozními poruchami nebo jinými nepředpokládanými překážkami jak v naší vlastní
firmě tak u našich dodavatelů, nás zplnomocňují buď k odpovídajícímu prodloužení dodávky nebo
k jejímu částečnému nebo úplnému zrušení, přičemž tato skutečnost neopravňuje kupujícího k žádným
nárokům. Při nedodržení závazného dodacího termínu prodávajícím přísluší kupujícímu požadovat úroky ve výši
0,05 % z částky bez DPH za každý den zpoždění. Vyhrazujeme si právo ke konstrukčním změnám objednaného
zboží, pokud se nejedná o zásadní změny ovlivňující funkci.
Balení
Přepravní obal je účtován kupujícímu zvlášť. Nakládání s prodejními a přepravními obaly je v souladu se zák.
477/2001 zajištěno smlouvou o sdruženém plnění.
Záruka
Shodu s kupní smlouvou, co do rozsahu a kompletnosti dodávky je potřeba ze strany kupujícího provést
neprodleně při převzetí zboží od dopravce. Případné rozpory musí být písemně nahlášeny do 8 dnů po převzetí.
Záruka za vady materiálu nebo způsobené špatnou montáži je 12 měsíců od prodeje. Dokladem prokazujícím
nárok na záruku, je dodací list. Ze záruky jsou vyjmuty opotřebitelné díly, jako jsou zejména uhlíky, ložiska,
gumová těsnění, přívodní kabely, vypínače, lamely vzduchových motorů, ozubené převody a taktéž veškeré
příslušenství.
V případě uznání záruky bude vada odstraněna v přiměřené době opravou nebo výměnou vadného dílu.
V žádném případě není prodávajícím hrazena ztráta ušlého zisku spojená s plněním záruky. Jakékoliv zanedbání
údržby, nepřiměřené použití, zásahy do stroje a jeho úpravy, jsou důvodem zbavujícím prodávajícího povinnosti
záruky. V případě pochybností kupujícího o způsobu použití a údržby je nutno si vyžádat naše vyjádření.
Platebni podmínky
Pokud není jinak dohodnuto, jsou naše faktury splatné do 14 dnů. Případná skonta jsou přípustná jen na
základě písemné dohody. U neoprávněných srážek a pohledávek po době splatnosti si vyhrazujeme právo
požadovat úroky z prodlení za každý den ve výši 0,1 % z částky bez DPH. Objednávky v hodnotě pod 5.000,- Kč
bez DPH zasíláme vždy na dobírku, pokud není stanoveno jinak. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává
zboží naším vlastnictvím.
Pokud dojde u daného zákazníka kdykoliv mezi dnem konce platnosti cenové nabídky a dnem zdanitelného
plnění na faktuře ke zvýšení kurzu Eura /pokud se jedná o zboží nakupované v Eurech/, ke zvýšení kurzu Eura
o více než 2 %, bude rozdíl částky doúčtován na faktuře v den zdanitelného plnění.
DTools, s.r.o.
Kounicova 632/89

602 00 BRNO
IČ: 29273382

