Příloha 01 k nabídce/smlouvě/potvrzení objednávky

Všeobecné obchodní podmínky
Kupující/Odběratel:
MEAS Prog. s.r.o. U Kruhárny 312, 252 29 Dobřichovice
Zapsaná v OR při MS Praha, oddíl C, vložka 89993
(dále jen prodávající), zastoupená p. ing. Milošem Veselým, jednatelem
IČO: 26728613 DIČ: CZ26728613
Prodávající/Dodavatel:
(dále jen prodávající)
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a
prodávajícím, které vznikají z důvodu nákupu zboží kupujícím od
prodávajícího a jsou nedílnou součástí Potvrzené objednávky (dále jen
kupní smlouva).
I. Předmět plnění
Předmětem všeobecných obchodních podmínek je závazek prodávajícího
dodat v termínu stanoveném kupní smlouvou zboží, které je v kupní
smlouvě specifikováno a závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit
ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě.
II. Cena plnění
Cena předmětu dodávky kontraktu včetně obalů pro dopravu nákladním
automobilem je určena dle kupní smlouvy.
Cena je pevná, po podpisu kontraktu nepodléhá žádným změnám.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu tuto uvedenou cenu v plné
výše se splatností dle č. IV. těchto podmínek.
III. Dodací lhůta
Kompletní dodávka podle bodu I. v terminu uvedeném v kupní smlouvě.
Tento termín se počítá od podepsání kupní smlouvy, dojde-li ke splnění
platebních podmínek. V případě nedodržení termínů zaplacení se
prodlužuje dodací termín o dobu mezi dohodnutým a skutečným
termínem zaplacení. Potvrzený předávací protokol kupujícím je
postačujícím dokladem pro splnění závazku prodávajícího stanoveného
těmito podmínkami.
IV. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě.
Případnou zálohovou platbu provede kupující na základě předloženého
zálohového listu prodávajícím.
Prodávající vystaví doklady pro platbu (zálohový list i daňový doklad) se
splatností, která je uvedena v kupní smlouvě. Pokud termín splatnosti
uveden není, splatnost faktur se uvažuje 14 dnů od data vystavení.
Datem zaplacení se rozumí den odeslání platby kupní ceny z účtu
kupujícího.
V. Záruky
Prodávající poskytuje u nového stroje/komponent záruky na provozní
závady zboží nezaviněné vnějšími vlivy (obsluha, podmínky provozu,
havárie, vnější poškození, apod.) nebo jeho nesprávným užitím, které se
vyskytnou do doby 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím, s
výjimkou spotřebních dílů. Záruka na repasované/opravené/upravené
díly je 6 měsíců od date převzetí zboží (za shodných podmínek). Případná
odlišná záruka musí být vyznačena v nabídce/smlouvě/faktuře.
U použitého stroje prodávající garantuje plnou funkčnost předmětu
plnění při dodání a dále:
Záruku na nové náhradní díly 6 měsíců od data převzetí zboží
kupujícím, MIMO spotřebních dílů, filtrů, hadic, žárovek, apod.
Záruku na práci servisu 6 měsíců od data provedení servisní
práce (pro předprodejní servis se jedná o datum převzetí zboží
kupujícím).
Vyloučené ze záruky jsou všechny závady, které vzniknou následkem
neodborného zásahu do zařízení, nedodržením návodů na obsluhu a
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údržbu zařízení, použitím nevhodných pracovních prostředků,
neschválených provozních náplní a spotřebních dílů, normálním
opotřebením dílů. Vzniklé nedostatky po dobu záruky kupující
prodávajícímu neodkladně oznámí písemnou formou. Pro uznání záruční
závady kupující garantuje dodržování provozních podmínek pro zařízení
dle návodu na obsluhu a údržbu k danému konkrétnímu zařízení a
zajišťování pravidelného servisu dodavatelem zařízení.
VI. Smluvní pokuta a sankce
Při nedodržení dodací lhůty z příčin, které vznikly na straně prodávajícího,
může být kupujícím účtováno penále prodávajícímu ve výši 0,05% za
každý započatý den prodlení. Při nedodržení termínů splatnosti faktur
kupujícím, může být prodávajícím účtován úrok z prodlení kupujícímu ve
výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě neplnění
ustanovení těchto podmínek - čl. IV Platební podmínky kupujícím tehdy,
pokud kupující nedodrží stanovené datum splatnosti o více než 21 dnů.
Kupující je oprávně odstoupit od kupní smlouvy v případě neplnění
ustanovení těchto podmínek – čl. III. Dodací lhůta prodávajícím tehdy,
pokud prodávající nedodrží datum dodání o více než 21 dnů.
Odstoupení se provede písemným dokladem - doporučeným dopisem zaslaným na adresu kupujícího/prodávajícího (uvedena v kupní
smlouvě). Tímto dojde ke zrušení platnosti kupní smlouvy od samého
počátku a smluvní strany jsou povinny si nejdéle do 21 dnů navzájem
vrátit dosud poskytnutá plnění.
VII. Přechod vlastnictví
Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Po celou dobu, kdy bude zboží vlastnictvím prodávajícího, se kupující
zavazuje umožnit prodávajícímu kdykoliv přístup a manipulaci
s předmětem plnění.
Kupující je povinnen přepsat na příslušném registru vozidel předmět
plnění kupní smlouvy s RZ, a to do 8 dnů od data převzetí předmětu
plnění.
VIII. Řešení sporů
Prodávající a kupující se podpisem smlouvy dohodli na tom, že ve
smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, veškeré spory vyplývající z této smlouvy
nebo se smlouvou jinak související budou řešeny městským soudem v
Praze, jakožto soudem prvního stupně.
XI. Ostatní ustanovení
Kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, každá strana obdrží
jeden.
Smluvní strany prohlašují, že kupní smlouvu uzavřely na základě své
svobodné vůle. Pokud se jakákoliv část smlouvy stane z jakéhokoliv
důvodu neplatnou, ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají
v platnosti.
IX. Místo plnění
Místo plnění je uvedeno v potvrzené objednávce/kupní smlouvě.
Prodávající má právo změnit písemně místo dodání (v rámci ČR) do 1
týdne před dodáním předmětu plnění.
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Ing. Miloš Veselý
jednatel
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