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Všeobecné prodejní a dodací podmínky
SVAN SK s.r.o.
Pro všechny naše nabídky a dodávky platí tyto „Všeobecné prodejní a dodací
podmínky“.
1. Nabídky:
Všechny naše nabídky jsou pro nás nezávazné, není-li v konkrétních
nabídkách a smlouvách uvedeno jinak.
2. Objednávky:
Objednávky jsou pro obě strany závazné od okamžiku, kdy objednavatel
obdrží od nás písemné potvrzení své objednávky, dokladu pro zálohovou
platbu nebo daňový doklad pro platbu. Veškerá ústní nebo telefonická
ujednání týkající se objednávek a uzavřených smluv jsou platná poté, co
druhá strana obdrží naše písemné dohody, toto je potom součástí smluvního
vztahu.
3. Dodávky:
Potvrzený termín dodávky je vyjádřením našeho nejlepšího úmyslu, není však
právně závazný. Nedodržení termínu dodávky nezakládá nárok pro
odběratele na náhradu škody jakéhokoliv druhu, zejména ne z titulu nebo
prodlení plnění. Déle než 2 měsíce trvající překážky v plnění způsobené vyšší
mocí nás opravňují od smlouvy odstoupit a nároky na náhradu škody jsou
vyloučeny. Každá částečná dodávka je považována za samostatný obchodní
případ. Termín dodávky je podmíněn uhrazením zálohové faktury. V případě
opožděné platby zálohové faktury se termín dodávky výrobku posouvá o toto
časové prodlení. Technický průkaz k výrobku – přípojnému vozidlu se předává
na základě celkové úhrady ceny výrobku.

4. Doprava:
Doprava výrobku – přípojného vozidla od nás k odběrateli není předmětem
našeho plnění. Riziko přechází na příjemce zboží okamžikem, kdy je předáno
k dopravě dopravci nebo si je příjemce odebere osobně.
5. Reklamace:
Reklamace hmotnosti, rozměrů, kvality výrobku musí být uplatněny písemně
okamžitě po obdržení zboží. Je-li reklamace oprávněná, nahradíme zdarma
vadné, poškozené nebo chybějící části výrobku – přípojného vozidla. Podání
reklamace není důvodem k posunu splatnosti ceny za dodané zboží či služby.
Vrácení výrobku nám je možné pouze na základě našeho písemného
souhlasu.
6. Ceny a podmínky plateb:
Ceny uvedené na potvrzení objednávky jsou ceny platné ke dni expedice
výrobku. Dojde-li ke zvýšení nákladových vstupů rozhodujících pro tvorbu
ceny, ponecháváme si právo provést úpravu ceny podle situace nákladů
platné v den dokončení výroby, pokud mezi uzavřením smlouvy a
dokončením výroby je doba delší než 10 týdnů.
Platební podmínky jsou pevně stanoveny a jsou uvedeny na našem písemném
potvrzení objednávky, dokladu pro zálohovou platbu a na daňovém dokladu
(faktuře). Při opožděném placení si vyhrazujeme právo účtovat úrok z
prodlení za období, o které se platba vůči našim platebním podmínkám
opozdila. Platební podmínky jsme oprávněni jednostranně měnit zejména se
zhoršenými platebními schopnostmi odběratele.
Pokud máme ke zboží vlastnické právo, je prodej, zastavení nebo podobné
dispozice se zbožím kupující straně zapovězeno. Jakmile dojde k narušení
vlastnického práva ke zboží třetí stranou, je zákazník povinen ihned nám toto
oznámit a poskytnout nám veškerou pomoc při odvrácení tohoto narušení.
Jestliže je zákazník v prodlení se zaplacením, je povinen na naše požádání
zboží odeslat na námi stanovené místo za účelem zajištění našeho vlastnictví
k těmto věcem.
Všechno zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy SVAN SK s.r.o.
7. Ručení za zboží:
Řídí se ustanoveními občanského zákoníku.

