VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) OBJEDNÁVKY:

Objednávky jsou platné
pouze, jestliže odkazují na
platný ceník a kupujícím
jsou náležitě podepsány.
Podpisem
kupující
současně potvrzuje, že s
těmito
obchodními
podmínkami
souhlasí.
Objednávka
je
pro
kupujícího závazná a lze ji
zrušit pouze s písemným
souhlasem
společnosti
WHB STAVEBNÍ s.r.o.,
přičemž musí být uhrazeny
veškeré náklady, které
tímto zmíněné společnosti
vznikly.
Objednávka
nabývá platnosti po přijetí
podepsaného
potvrzení
objednávky
kupujícím.
Veškeré údaje uvedené v
objednávce je kupující
povinen pečlivě a na vla
vlastní
zodpovědnost zkontrolovat.
Kupující
je
také
zodpovědný za ověření
jakosti a nákupních cen, na
kterých se s prodejcem
domluvil.
2) DODÁNÍ:

Datum dodání
ní je uvedeno v
objednávce a v potvrzení
objednávky. Toto datum je
přibližné, a tudíž není pro
společnost
WHB
STAVEBNÍ s.r.o. závazné.
Zpoždění objednávky není
důvodem pro odškodnění či
kompenzace za poškození
či zrušení objednávky.
Kupující je povinen zboží
přijmout až 45 dnů po
smluveném
ném datu dodání.
Po uplynutí této doby má
kupující právo objednávku
zrušit nebo se dožadovat
dodání;

v každém případě a bez
ohledu
na
ustanovení
zákona se smluvní strany
vzdávají jakýchkoli nároků
na odškodnění.
Společnost
WHB
STAVEBNÍ s.r.o. nenese
zodpovědnost za zpoždění
způsobené
nepředvídatelnými
okolnostmi, včetně nehod,
poruch
strojů,
stávek,
nedodaným surovinám atd.
3) BALENÍ:
Pokud zákazník nemá
zvláštní požadavky, jsou
veškeré
materiály
dodávány
v
bílém
polyetylénovém
ém
balení,
které je z horní strany
uzavřeno. Je-lili to možné,
ne
však
ve
všech
případech, materiály jsou
připevněný k paletám.
4) DOPRAVA:
Zboží je přepravováno na
riziko kupujícího i když je
dopravováno a vyloženo
zdarma. Jakékoli stížnosti v
souvislosti s dodaným
daným
zbožím,
nedostatečným
balením nebo poškození je
nutné přepravci okamžitě
nahlásit v době dodání a
vyznačit
do
přepravní
dokumentace.
Veškeré
stížnosti včetně stížností
týkajících se objednávek
uskutečněných
přes
prostředníka
musí
být
písemně
sepsány
a
adresovány
přímo
na
společnost
WHB
STAVEBNÍ
s.r.o.
a
odeslány doporučeně tak,
aby do společnosti

dorazily nejpozději do 8 dnů
od dodání zboží.
5) ZÁRUKA:

(viz
viz záruční podmínky).
Záruční doba začíná od
data vystavení faktury a je
platná
dle
podmínek
vymezených v osvědčeních
o záruce vydaných výše
uvedenou
společností.
Firma WHB STAVEBNÍ
s.r.o. si vyhrazuje právo
bez
předchozího
upozornění učinit jakékoli
změny, které považuje za
nezbytné,
a
nenese
zodpovědnost ani za přímé,
ani za nepřímé ztráty nebo
škody vzniklé osobám nebo
na majetku v důsledku
používání
dodaných
produktů.
6) TOLERANCE:

Pokud není vymezeno
jinak, odchylky velikostí
mohou dosahovat velikosti
±
2
mm/m,, přičemž
minimální velikost činí 5
mm. Hmotnosti produktů
nejsou
za
žádných
okolností
závazné.
ávazné.
Hmotnosti jsou udávány,
aby zákazníkovi usnadnily
výběr produktu.
7) PLATBY:

Firma WHB STAVEBNÍ
s.r.o.
přijímá
nové
objednávky pouze, byl
byl-li
veškerý
předchozí
objednaný
materiál
zaplacen. Platby je potřeba
provádět
dle
předem
dohodnutých podmínek a
za
a žádných důvodů či ve
spojení
s
jakýmkoli
nárokem nesmí být

odkládány ani pozdrženy.
V případě zpožděných
plateb bude kupujícímu
dle zákona účtováno
penále, které se vypočte
dle referenční sazby
vymezené
Evropskou
centrální
bankou
vynásobené 8 procenty, a
to od data uplynutí lhůty
po dobu zaplacení. Za
prodlen.
Navíc
je
účtována částka 40 Euro
za způsobené škody.
Pouze vy výjimečných
podmínek může kupující
požádat o prodloužení
smluveného
a
potvrzeného data dodání,
kdy je kupující povinen
souhlasit s tím, že zboží
bude
vyúčtováno
a
příslušná platba bude
splatná od data, kdy bude
zboží připraveno, a to
navíc vedle zachování
veškerých nákladů na
manipulace, skladování a
dalších
poplatků.
Prodávající si vyhrazuje
vlastnické právo na zboží,
dokud není zboží zcela
zaplaceno.
8) SOUDNÍ
PŘÍSLUŠNOST:

V případě soudního sporu
je platný český právní řád
a veškeré spory budou
řešeny u krajského soudu
v Ostravě (ČR).
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Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou hodnověrné, pro výrobce nezávazné a bez předchozího upozornění mohou podléha
podléhat
změnám.
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