Všeobecné dodací podmínky firmy I.A.N. TECHNIC, spol. s r.o.
datum vydání: 1.6. 2009
Pro všechny obchodní smlouvy platí následující podmínky jako dohodnuté. Nákupní podmínky
objednatele nejsou přijetím a realizací objednávky v žádném případě uznány jako platné. Smluvní
strany se mohou od některých z těchto podmínek odchýlit jiným ujednáním v kupní smlouvě, toto
ujednání musí mít však vždy písemnou formu. Ostatní zvlášť nesjednané podmínky však tímto nejsou
ve své platnosti dotčeny. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, bez
ohledu na to, zda byly znovu výslovně sjednány.
Nabídka a objednávka
Nabídky dodavatele jsou nezávazné. Uzavření kontraktu nastává písemným potvrzením objednávky
objednatele dodavatelem. Další vedlejší ujednání jsou platná pouze v případě, jsou-li písemně
potvrzena.
Přijatá objednávka je neodvolatelná a nevypověditelná. V případě neodebrání objednaného zboží je
dodavatel oprávněn vyúčtovat náklady spojené se zrušením této objednávky ( např. demontáž ).
Údaje ve firemních prospektech a katalozích, jako jsou popisy, výkresy, údaje o mírách a váhách jsou
pouze orientační, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. V zájmu technického pokroku si
dodavatel vyhrazuje právo technických změn ve firemní dokumentaci.
Ceny
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, cena se rozumí EXW Brno montážní závod dle INCOTERMS
2000, nezahrnuje DPH a je závazná pro obě strany od data potvrzení objednávky do vyprodání zboží
s výhradou změny ceny v závislosti na kurzu CZK-EUR v den vystavení faktury až do jejího úplného
zaplacení.
Dodací lhůty
jsou nezávazné do dne potvrzení objednávky – s výhradou meziprodeje – a počítají se ode dne
potvrzení objednávky. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných těžkostí při výrobě a
dalších překážek, jako jsou případy vyšší moci, zpoždění vlivem dopravy, narušení provozu ve
vlastním závodě či v závodech subdodavatelů. Odškodnění za následné škody vzniklé v důsledku
překročení dodací lhůty dodavatel neakceptuje. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy
v případě zhoršení majetkových poměrů objednatele. Dílčí dodávky jsou dovoleny.
Odeslání zboží
z místa plnění dále upravuje dohoda mezi objednatelem a dopravcem, provádí se na účet a
nebezpečí objednatele, dopravní náklady fakturuje dopravce zvlášť. Volba dopravy zboží z místa
plnění náleží objednateli. Dopravní náklady na místo určení nejsou součástí kupní ceny, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak.
Přechod odpovědnosti při dopravě zboží
Odpovědnost za zboží a nebezpečí přechází z dodavatele na objednatele dnem vyskladnění zboží
v místě plnění.
Placení
Platební podmínky a datum splatnosti jsou uvedeny na faktuře. Při nedodržení lhůty splatnosti bude
vyúčtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Vyhrazení práva vlastnictví
Všechny dodávky zůstavají výhradním vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny
včetně dopravného a DPH. Do té doby není objednatel oprávněn zboží převádět na třetí osoby.
V případě, že se takové zboží stane součástí jeho dodávky třetí osobě, je povinen na tuto skutečnost
svého odběratele upozornit.
Při nezaplacení nebo zpoždění platby objednatele je dodavatel opravněn převzít zpět dodané zboží a
objednatel je povinen toto zboží vydat. Uplatnění práva vlastnictví nebo zabavení zboží dodavatelem
se považuje za odstoupení od smlouvy a nezbavuje objednatele závazku uhradit dodavateli náklady
spojené s anulováním smlouvy.

Právo přednostní koupě
V případě ukončení podnikání, konkurzu, vyrovnání či likvidace právnické či fyzické osoby objednatele
si dodavatel vyhrazuje přednostní právo na odkup svých výrobků.
Záruky
za závady dodaného zboží – skryté či zjevné – přebírá dodavatel odpovědnost v tom smyslu, že
provede bezplatnou opravu poškozených dílů či dodá – podle svého posouzení – díly nové. Záruční
doba je 12 měsíců od data faktury. Záruka se vztahuje na dokazatelné vady materiálu, konstrukce či
opracování, které zabraňují správné funkci výrobku. Nepřejímáme záruky za vady vzniklé nesprávným
užíváním našich výrobků.
Díly určené k opravě je třeba odeslat na náklady objednatele zpět do místa plnění. Opravené díly
budou zaslány na náklady objednatele zpět na místo určení.
V případě, že opravou nedojde k odstranění nedostatků, vyhrazuje si dodavatel právo tuto opakovat.
Předpokladem uplatnění záruky je dodržení ostatních podmínek uvedených ve smlouvě, zvlášť
podmínek platebních. Nedostatky zjištěné na zboží je nutno neprodleně písemně oznámit dodavateli.
Za zařízení, na nichž došlo k závadě následkem přirozeného opotřebení, vlivem znečištění, koroze či
přetížení za provozu, se záruky nepřejímají. Pro provozní vlastnosti zařízení jsou rozhodující hodnoty
naměřené u výrobce zařízení.
Nepřejímají se rovněž záruky za technické poruchy související s vestavbou našich produktů nebo
jejich neodbornou montáží a údržbou. Opravy provedené v záruční době tuto záruční dobu
neprodlužují. Právo objednatele uplatnit požadavek na opravu v záruční době se promlčuje po jejím
uplynutí. Další nároky a požadavky jakéhokoliv druhu, zvláště na náhradu škody – v důsledku
porušení smlouvy, zadlužení objednatele při uzavírání smlouvy, porušení vedlejších povinností nebo
nedovolené jednání – dále na změnu nebo snížení objednávky, jsou vyloučeny.
Poškozené díly, za něž byla zaslána náhrada, jsou majetkem dodavatele.
Za díly a zařízení, které nejsou výrobkem dodavatele, odpovídá a ručí dodavatel v rozsahu, v jakém
jemu ručí jeho dodavatel.
Záruky zanikají rovněž v případě, kdy objednatel provede svévolný zásah do zařízení dodavatele
/úpravy, změny/ bez výslovného písemného svolení dodavatele.
Reklamace
Reklamace ohledně množství a úplnosti zásilky či ohledně jejího balení mohou být uplatněny
nejpozději do 8 dnů od obdržení zboží.
Náhradní dodávka
Náhradní dodávka či dobropis mohou být uskutečněny po odborném posouzení reklamovaného zboží
v montážním závodě. Proto je třeba reklamované zboží odeslat na náklady odběratele na adresu
dodavatele po předchozím avízu.
V nutných případech je možno proti provedení platby dodat náhradní zařízení a po zjištění skutečné
závady u původního zařízení řešit rozdíl v ceně dobropisem.
Autorské právo a právo vlastnictví
U veškerých vyobrazení, výkresů, vzorků a dalších podkladů si vyhrazuje dodavatel právo autorské a
právo vlastnictví.
Firemní dokumentace, vyobrazení, výkresy a vzorky nesmí být bez svolení dodavatele zpřístupněny
třetí osobě a je třeba je na vyžádání obratem vrátit.
Místo plnění a místo obchodního soudu
Místem plnění i místem obchodního soudu je Brno, Česká republika.

