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Dodacie a platobné podmienky
1. ROZSAH PLATNOSTI
1.1.
Tieto dodacie a platobné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na tovar predávaný spoločnosťou
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
1.2.
Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia, ak nie je uvedené inak, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.
1.3.
Táto zmluva, ako aj všetky zmeny a doplnky k zmluve musia mať písomnú formu. Prílohy sú nedeliteľnou časťou KZ.
Každá príloha musí byť potvrdená a opatrená podpismi oboch strán.
2. NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
2.1.
Ak nie je v zmluve uvedený čas plnenia, je predávajúci oprávnený plniť zmluvu kedykoľvek.
2.2.
Pre nasledujúce objednávky sú naše ceny nezáväzné.
3. DODACIE PODMIENKY
3.1.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady včas a spôsobom, ktoré mu dostatočne umožnia prevzatie dohodnutého
tovaru.
3.2.
Kupujúci, alebo ním poverený prepravca potvrdí DL prevzatie výrobkov bez vonkajších chýb počas ich nakladania.
Ak dopravu materiálu hradí spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., prevzatie výrobkov sa urobí počas vykládky.
3.3.
Ak je odber tovaru zabezpečený treťou osobou, je nutné aby sa táto preukázala dokladom, ktorý ho splnomocňuje
k nakládke.
4. VÝKRESY A DOKUMENTÁCIA
Všetky výkresy a špecifikácie zaslané predávajúcim zostávajú jeho vlastníctvom a nebudú kopírované alebo poskytnuté tretím
osobám bez písomného súhlasu predávajúceho.
5. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
5.1.
Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený s príslušnými podmienkami montáže a prevádzkovania.
5.2.
Podmienky záruky sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti.
5.3.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené na tovare počas prepravy zabezpečovanej kupujúcim za škody z
dôvodu nesprávneho skladovania, inštalácie a užívania.
5.4.
V prípade zistenia závad kupujúcim, kupujúci bude ihneď písomne informovať predávajúceho.
6. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.
Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve ujednané inak, kúpna cena sa rozumie cena "zo závodu" (EX WORKS Incoterms)“.
6.2.
Platobné podklady pre platenie dodávok sú splatné v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, ktorá začína plynúť odo dňa ich
odoslania. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je týmto podkladom faktúra.
6.3.
Ak kupujúci mešká s platbou faktúry - dokladu nahradzujúceho faktúru - je povinný zaplatiť predávajúcemu za každý
deň omeškania sankciu, ktorej výška je dohodnutá v platobných podmienkach kúpnej zmluvy. Podkladom na jej úhradu je
vyúčtovanie.
6.4.
Oprávnené námietky voči platobnému podkladu je potrebné oznámiť predávajúcemu v lehote jeho splatnosti.
6.5.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú platobné podklady, včítane opravných splatné do 14 dní odo dňa doručenia.
6.6.
Všetky náklady vzniknuté oneskoreným zaplatením platobného podkladu idú na ťarchu dlžníka.
7. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
7.1.
V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré sa nedajú v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia
predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený presunúť lehotu plnenia.
7.2.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci nemôže odvrátiť, napr. rôzne opatrenia
úradov, prírodné udalosti, predávajúcim nezavinené oneskorenie dodávok materiálov, energií a podobné udalosti vyššej moci.
8. REKLAMÁCIA
Spôsob uplatnenia reklamácií popisuje reklamačný poriadok spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
9. SKLADNÉ
V prípade, že kupujúci neodoberie tovar do 14 dní od dohodnutého termínu odberu materiálu, bude predávajúci účtovať 0.03 %
skladné z ceny dodávky za každý pracovný deň.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. V prípade vrátenia nepoškodených vratných obalov do troch mesiacov od dátumu prevzatia, úhrada po odpočítaní
opotrebenia bude vykonaná do 14 dní po ich obdržaní. Náklady na prepravu spojenú s vrátením obalov znáša ich odosielateľ.
10.2. Balenie tovaru a doprava podľa dohody s kupujúcim.
10.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené dohodou. Pokiaľ by
však nedošlo k dohode, spor bude riešený obchodným súdom v sídle predávajúceho.
10.4. Tovar uvedený na prednej strane tejto zmluvy je až do úplného uhradenia faktúry majetkom spoločnosti
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
V Žiari nad Hronom,
Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Meno: Ing.Jančařík Tomáš, vedúci OÚ

Meno:

Podpis:
Dátum:

Podpis:
Dátum:

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.,
IČO: 00616915,
SKK: VÚB Žiar nad Hronom, 10508422/0200,
CZK: VÚB a.s., pob. Praha, 107-1016011104/6700,

Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom,
Slovenská republika
IČ pre DPH: SK2020479098,
Bankové spojenie/číslo účtu:
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1050 8422,
BIC: SUBA SK BX
IBAN: CZ10 6700 0001 0710 1601 1104,
BIC: SUBA CZ PP

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č. 266/S
tel. +421/45/601 6080 - 84, 601 6000
e-mail: obchod @ thermosolar. sk
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