Všeobecné obchodní podmínky, Lubomír Pavelka - KOVO
Kupní smlouva
Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky a oboustranně odsouhlaseného typu
parkovací zábrany.
Ceny a platební podmínky
Ceny jsou uvedeny v kupní smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny montáže
+ - 10% dle složitosti terénu. Veškeré dodávky zboží jsou hrazeny v hotovosti při dodání
popřípadě je vystavena zálohová faktura s datem splatnosti. Až do zaplacení celé fakturované
částky je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na
kupujícího.
Dodací podmínky
Výroba zakázky bude zahájena až po navrácení řádně podepsané kupní smlouvy.
Dodání výrobků v časovém limitu 4 až 6 týdnů od přijetí podepsané kupní smlouvy.
Záruční podmínky
Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců podle občanského
zákoníku (§619 zák. č. 40/1964 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Vztahuje se na bezplatnou
výměnu nebo opravu všech dílů, potřebných k odstranění dokazatelných výrobních a
materiálových vad. Běh záruční lhůty započne dnem řádného převzetí zboží odběratelem.
Závady nebo poruchy způsobené přirozeným opotřebením, nesprávnou obsluhou,
nedodržením návodu nebo použitím zařízení pro účely, ke kterým není určeno, jsou ze záruky
vyloučené.
Dojde-li k nedovolenému zásahu třetí osoby, při kterém vznikne závada na výrobku, záruka se
uznává. Veškeré záruční podmínky a jejich rozsah jsou uvedeny v záručním listě. Reklamace
musí být vždy písemná s uvedením čísla kupní smlouvy.
Reklamační řád
V případě, že odběratel zjistí zjevné vady na dodaném zboží při jeho převzetí, je povinen
poznamenat tuto skutečnost v dodacím nebo přepravním listu a do tří pracovních dnů písemně
oznámit reklamaci dodavateli. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být
odběratelem uplatněna do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad
musí být uplatněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí
zboží.
Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy po zhotovení atypického výrobku, je prodávající oprávněn
vyúčtovat odstupné ve výši 100% dohodnuté ceny.
Atypickým výrobkem se rozumí výrobek, který má atypické rozměry, barvu atd., tento
výrobek je vyroben dle požadavků kupujícího.
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedělitelnou součást kupní smlouvy.

