VŠEOBECNÉ
DODACÍ PODMÍNKY
PLATNOST OD 1.1.2011
1. Platnost
Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky) podmínky platí v plném rozsahu, pokud není smluvními stranami v
konkrétní smlouvì ujednána odchylná úprava. Práva a povinnosti z uzavøené kupní smlouvy není ádná ze smluvních
stran oprávnìna pøevádìt na tøetí osoby. Veškeré obchodní vztahy se øídí právním øádem Èeské republiky a obchodním
zákoníkem Èeské republiky.
2. Místo dodávky a dodací podmínky
Místem dodávky je VELOX-WERK s.r.o. Hranice. Dodací podmínky jsou EXW VELOX-WERK s.r.o. Hranice Incoterms
2000.
3. Dodací lhùty
Viz www.velox.cz Dodací termíny. Zákazník je povinen v dohodnutém termínu zboí nebo práce pøevzít. Pokud tak neuèiní, i
kdy k tomu byl ze strany VELOX-WERK s.r.o. písemnì vyzván, má se za termín pøedání den, ve kterém mìlo k pøedání dojít.
4. Ceny
Viz www.velox.cz ceníky. Cena je stanovena dle ceníku VELOX-WERK s.r.o. platného v dobì obdrení objednávky, pokud
se smluvní strany v konkrétním pøípadì nedohodnou jinak. Zákazník je povinen uhradit cenu do termínu uvedeném na faktuøe
nebo dohodnutém ve smlouvì. V pochybnostech se má za to, e zákazník obdrel fakturu 10. den po pøevzetí dodávky. V
pøípadì nedodrení termínu splatnosti, zavazuje se zákazník uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dluné èástky za kadý
den prodlení a od 7. dne prodlení 0,5% dennì za kadý den prodlení do zaplacení celé dluné èástky. V pøípadì, e je
poadována zálohová platba, je VELOX-WERK s.r.o. oprávnìn pozastavit dodávky nebo pøerušit práce do doby, ne budou
tyto platby vyrovnány.
5. Nabytí vlastnického práva, pøechod nebezpeèí škody
Pøedmìt této smlouvy zùstává vlastnictvím VELOX-WERK s.r.o. a do doby, dokud zákazník nesplní všechny své závazky
vùèi VELOX-WERK s.r.o., zejména dokud nezaplatí zcela kupní cenu. Nebezpeèí škody na zboí pøechází na zákazníka v
dobì pøevzetí zboí od pracovníka VELOX-WERK s.r.o. nebo jiné povìøené osoby v místì plnìní nebo tehdy, kdy zákazník
zboí pøevzít mìl, ale o své vlastní vùli tak neuèinil. Místem plnìní je: VELOX-WERK s.r.o. Hranice, Bìlotínská 288, 753 01
Hranice.
6. Okolnosti vyluèující odpovìdnost
V pøípadì, e dojde k událostem, které nelze v dobì podpisu kupní smlouvy pøedvídat a které zpùsobí stranì pøekáku v
plnìní kupních povinností, je VELOX-WERK s.r.o. oprávnìn posunout lhùty plnìní o dobu trvání této pøekáky. Událostmi
vyluèujícími odpovìdnost prodávající strany se rozumí zejména: válka, povstání, stávky, pøírodní událost, opatøení úøadù
apod. Toté platí, i pokud takové okolnosti nastaly u subdodavatelù VELOX-WERK s.r.o.
7. Odpovìdnost za vady, záruka, reklamace
Viz www.velox.cz.
8. Odstoupení od smlouvy
V pøípadì odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, je tento povinen uhradit spoleènosti VELOX-WERK s.r.o. veškeré
náklady, které této spoleènosti do okamiku odstoupení vznikly, zejména v pøípadì, e se jedná o specifickou dodávku.
Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné tøetím dnem po dni, kdy bylo druhé stranì
doruèeno.
9. Právní øád, spory
Smluvní strany se podle zákona o rozhodèím øízení a o výkonu rozhodèích nálezù è. 216/1994 Sb. v platném znìní dohodly, e
veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se øídí tìmito Všeobecnými dodacími podmínkami anebo v souvislosti s nimi
budou rozhodovány v rozhodèím øízení pøed jediným rozhodcem podle Jednacího øádu rozhodèího øízení vydaného Unií pro
rozhodèí a mediaèní øízení ÈR, a.s., IÈ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveøejnìného na internetové adrese www.urmr.cz,
pøièem rozhodce bude ke dni doruèení aloby zapsán v Seznamu rozhodcù vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovnì
povìøují Unii, aby urèila podle Jednacího øádu rozhodèího øízení rozhodce pro rozhodèí øízení, zaloené touto rozhodèí
dolokou. Smluvní strany tímto povìøují takto urèeného rozhodce k rozhodování všech sporù podle zásad spravedlnosti.
Smluvní strany výslovnì prohlašují, e pøed podpisem rozhodèí smlouvy mìly a mají monost seznámit se s Jednacím øádem
rozhodèího øízení, jako i s Naøízením o nákladech rozhodèího øízení a také tak uèinily a uvedené dokumenty tak povaují za
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ODPOVÌDNOST ZA VADY,
ZÁRUKA, REKLAMACE
PLATNOST OD 1.1.2011
1. Výrobce stavebních systémù VELOX, firma VELOX-WERK s.r.o. Hranice (dále výrobce) poskytuje záruku na jednotlivé
souèásti stavebních systémù VELOX pøed zabudováním do konstrukce 6 mìsícù od splnìní dodávky v pøípadì, e je
zboí skladováno za tìchto podmínek:
a). Jednovrstvé a vícevrstvé desky, okrajové pruhy a stropní prvky je nutno skladovat na rovné ploše, podloené 3
proklady pod pøístøeškem nebo pøikryté vhodným krycím materiálem tak,aby nedošlo k jejich poškození povìtrnostními
vlivy.
b). Stavební spony je nutno uloit na paletì do uzavøeného prostoru tak, aby byly chránìny pøed povìtrnostními vlivy a
moným mechanickým poškozením.
c). Prostorová pøíhradová armatura - stropní a stìnové nosníky - mohou být uloeny na volném prostranství. Musí však
být uloeny na prokladech tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení pøi styku se zeminou a vegetací nebo k mechanickému
poškození.
2. Na výrobky, které jsou pøedmìtem této smlouvy, poskytuje výrobce záruku za to, e budou mít obvyklé vlastnosti uvedené
v pøíslušných certifikátech nebo srovnatelné s atestovanými vzorky po celou dobu trvání záruèní lhùty.
3. Za vady jakosti, na které se záruka podle bodu 1 nevztahuje a za kompletaèní dodávky z dovozu odpovídá výrobce po
dobu 6-ti mìsícù ode dne uskuteènìní dodávky.
4. Zástupce je povinen pøi dodávce zboí prohlédnout a zjistit, zda se nevyskytují vady na první pohled zjevné a zda je
dodávka kompletní - porovnáním s dodacím listem. Takové vady je povinen ihned sdìlit výrobci.
5. Chybìjící mnoství budou dodána s následující dílèí dodávkou nebo výrobce vystaví dobropis.
6. V pøípadì, e zástupce poaduje náhradní plnìní, je výrobce povinen vymìnit na své náklady vadný výrobek, jeho vada
vznikla vadou pouitého materiálu nebo vadným zhotovením, za bezvadné.
7. Skryté vady musí být reklamovány neprodlenì, max. do tøí dnù od zjištìní vady.
8. Nedodrení reklamaèních lhùt uvedených v bodech 4 a 7 má za následek zánik nárokù uplatòovaných zástupcem z titulu
vad zboí.
9. Veškeré reklamace je zástupce povinen uplatòovat písemnì (s pøiloením kopie dodacího listu) na adrese VELOX-WERK
s.r.o, Bìlotínská 288, 753 01 Hranice, fax +420/581651 530.
10. Nahrazené vadné výrobky zùstávají majetkem výrobce a zástupce je povinen pøedloit je ke kontrole popø. vrátit.
11. Závazek výrobce z této záruky platí pouze pro takové vady, které se vyskytnou pøesto, e s výrobkem bylo správnì
nakládáno a byla pouita správná technologie. Takto se záruka nevztahuje zejména na vady zpùsobené nešetrnou
mechanickou manipulací èi pouitím, nevhodnou technologií a nevhodným skladováním.
12. Výrobce neodpovídá zástupci za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepøímé.
13. Výrobce neposkytuje náhradu pøímé škody, èi nepøímé škody, za eventuelní zranìní osob, poškození pøedmìtù, které
nejsou souèástí této smlouvy ani za ostatní škody, ani za ušlý zisk
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