VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
1. Platnosť a obsah kúpnej zmluvy: Tieto všeobecné dodacie
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia pokiaľ ich
strany písomne alebo iným spôsobom potvrdia súhlasom s ponukou
/návrhom kúpnej zmluvy. Odchýlky od dodacích podmienok musia byť
písomne potvrdené BRAMMER Slovakia s.r.o. (predávajúci), aby mali voči
predávajúcemu platnosť.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie podané pred
uzavretím kúpnej zmluvy, či už ide o informácie uvedené v popise
výrobku, cenníkoch, či obdobných dokumentoch alebo podané ústne,
pokiaľ nie sú tieto informácie uvedené v ponuke /návrhu kúpnej zmluvy
predávajúceho alebo v potvrdení objednávky /kúpnej zmluve.
2. Výkresy a dokumentácia: Výkresy, modely, technická dokumentácia a
všetky iné tech.informácie podané kupujúcemu z dôvodu dodania výrobku
zostávajú vo vlastníctve predávajúceho a nesmú byť použité k inému
účelu než montáži, rozbehu, prevádzke a údržbe výrobku, ani kopírovniu,
reprodukovaniu, podané – alebo s nimi nesmie byť iným spôsobom
zoznámená tretia strana bez predchádzajúceho písomného zvolenia
predávajúceho.
3. Konštrukcia: Predávajúcí si vyhradzuje - bez predchádzajúceho
oznámenia – právo takých zmien konštrukcie, ktoré neovplyvnia zmluvné
funkcie výrobku.
4. Výroba výrobku podľa špecifikácie kupujúceho: V prípadoch, kedy
predávajúci vyrába výrobok podľa špecifikácie kupujúceho a proti
predávajúcemu je z tohoto dôvodu vznesená reklamácia tretej strany na
porušení patentu alebo iných práv duševného vlastníctva, kupujúci
nahradí predávajúcemu všetky straty a škody s tým spojené.
5. Dodanie: Dodacie podmienky sú stanovené v súlade s Obchodným
zákonníkom SR a INCOTERMS (pri zahraničných dodávkach) platnými
v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy.
6. Množstvo: Pri dodávke výrobkov, ktoré predávajúci pravidelne
nedodáva, je predávajúci oprávnený navýšiť alebo znížiť zazmluvnené
množstvo o max.10%, cena potom bude odpovedajúcim spôsobom
zmenená.
7. Balenie: Náklady na obaly sú účtované kupujúcemu v cene výrobku
(mimo nákladov na obaly vratné).
8. Ceny: Predávajúci je oprávnený upraviť cenu uvedenú v potvrdení
objednávky/kúpnej zmluvy alebo v ponuke podľa doby uskutočnenia
dodávky v súlade s úpravou všeobecného cenníka predávajúceho, pokiaľ
dôjde do doby uskutočnenia dodávky k úprave cenníka.
9. Platba: Platobné podmienky a výpočet penále sú uvedené v ponuke,
potvrdení alebo faktúre. Príkaz k úhrade alebo iný druh potvrdenia
záväzku sa nepovažuje za platbu, dokiaľ nie je úplne úhradený.
Pokiaľ kupujúci neuhradí záväzok do 3 mesiacov od dátumu splatnosti, je
predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť písomným vyjadrením
kupujúcemu. Predávajúci má právo na náhradu všetkých škôd takto
vzniknutých.
10. Výhrada vlastníckeho práva: Dodaný výrobok vrátane obalu zostáva
vlastníctvom prodávajúceho až do úplného zaplatenia.
11. Dodacia lehota a oneskorenie: Dodacia lehota je vyrátaná odo dňa,
kedy predávajúci potvrdí objednávku/kúpnu zmluvu a obdrží všetky
informácie ohľadne prevedenia objednávky.
Pokiaľ dôjde ku oneskoreniu dodávky následkom konania alebo
opomenutia na strane kupujúceho, dodacia lehota bude predĺžená
primerane vzhľadom ku všetkým okolnostiam. To platí nezávisle na tom, či
sa dôvod k oneskoreniu prejaví pred či po uplynutí dohodnutej dodacej
lehoty.
V prípade značného oneskorenia dodávky je kupujúci oprávnený odstúpiť
od zmuvy, a to iba v tej časti, ktorej sa oneskorenie týka, písomným
oznámením predávajúcemu. Inak predávajúci nepreberá žiadnu
zodpovednosť za event.oneskorenie dodávok a tak sa výslovne zbavuje
akýchkoľvek následkov z dôvodu oneskorenia dodávky. Pokiaľ by kupujúci
zistil, že nebude schopný prevziať výrobok v zmluvne dohodnutom
termíne a oneskorenie dodávky z jeho strany je pravdepodobné, ihneď
písomne upovedomí predávajúceho súčasne s uvedením dôvodu a pokiaľ
možno odhadnutým termínom prevzatia.
Pokiaľ nedôjde k dodaniu výrobku z dôvodu na strane kupujúceho
v zmluvne dohodnutom dátume, je kupujúci povinný previesť úplnú platbu
za dodanie, ako keby výrobok bol dodaný. Predávajúci zaistí
odpovedajúce skladovanie na nebezpečie a náklady kupujúceho. Pokiaľ
uvedené oneskorenie na strane kupujúceho nie je dôsledkom okolností
pokrytých bodom 14, ďalej je predávajúci oprávnený požadovať prevzatie
výrobku kupujúcim v primeranej dobe. Ak kupujúci z akéhokoľvek iného
dôvodu než za ktorý predávajúci nesie zodpovednosť nie je schopný
prevziať výrobok v dohodnutej dobe, predávajúci je oprávnený odstúpiť od
zmluvy písomným oznámením kupujúceho a obdrží od kupujúceho
náhradu všetkých škôd a strát vzniknutých následkom neschopnosti
kupujúceho.
12. Zodpovednosť za vady: Predávajúci bezplatne opraví alebo vymení
dodané výrobky alebo časti, ktoré sa následkom chybného materiálu
alebo výroby stali nepoužiteľnými za predpokladu, že nepoužiteľné
výrobky alebo časti sú bez akýchkoľvek nákladov predávajúceho a na
nebezpečie kupujúceho vrátené ku kontrole a oprave alebo výmene, a to
do jedného roku od začiatku použitia, alebo do 15mesiacov od dátumu
dodania. Iným spôsobom predávajúci nenesie žiadnu odpovednosť za
dodané výrobky. Predávajúci tak – inter alia- nemá žiadny záväzok
náhrady priamych alebo nepriamych škôd alebo strát z dôdodu vady.

Kupujúci uplatní písomnú reklamáciu vady u predávajúho bezodkladne po
prejavení závady. Reklamácia musí obsahovať popis prejavu závady.
Pokiaľ je dôvod k domnievaniu sa, že závada spôsobí škodu, reklamácia
musí byť uplatnená okamžite.
Ak kupujúci neuplatní reklamáciu v hore uvedenej dobe, právo na pomoc
predávajúceho zaniká.
Pokiaľ kupujúci reklamuje vady a je zistené, že sa nejedná o vady, za ktoré
je predávajúci zodpovedný, obdrží predávajúci náhradu za prácu a náhradu
nákladov spôsobených mu reklamáciou.
Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na vady spôsobené materiálmi,
ktoré dodal kupujúci alebo konštrukciou, ktorú špecifikoval.
Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje iba na vady, ktoré sa prejavia pri
pracovných podmienkach predpokladaných v zmluve a pri správnom
používaní výrobku.
Zodpovenosť predávajúceho sa nevzťahuje na vady spôsobené výrobkom
okolnostiami výrobku nebezpečnými, vzniknutými po odovzdaní výrobku
kupujúcemu. To sa týka napr. vád zapríčinených chynou údržbou alebo
nesprávnou montážou do dielu kupujúceho, zmenám prevedených bez
písomného súhlasu predávajúceho, opráv nesprávne prevedených
kupujúcim, normálneho opotrebenia a tvorenia trhlín alebo znehodnotenia.
Aj keď predávajúci spolupracoval s kupujúcim pri výbere a konštrukcii
výrobku, predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody a straty vzniknuté
z výberu výrobku alebo konštrukcie výrobku, pokiaľ sa strany písomne
nedohodnú, že predávajúci nesie určitú zodpovednosť v tomto zmysle.
13. Zodpovednosť za vlastnosti výrobku, ktoré spôsobujú poškodenie:
Predávajúci je zodpovedný za zranenie osoby spôsobené výrobkom iba
vtedy, ak je možné dokázať, že zranenie bolo spôsobené zámerne alebo
hrubou nedbanlivosťou reprezentanta alebo zodpovedného pracovníka
predávajúceho.
Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené výrobkom
na movitom i nemovitom majetku.
Predávajúci nie je za žiadnych okolností zodpovedný za nepriame škody
zapríčinené vlastnostiami výrobku, spôsobujúcimi poškodenie.
Kupujúci je povinný vyhradiť zodpovednosť predávajúceho za výrobok voči
tretím osobnám do rovnakej miery ako je vymedzené v predchádzajúcom
odstavci.
14. Platobná neschopnosť kupujúceho: Akonáhle má predávajúci dôvod
sa domnievať, že kupujúci nesplní platobné podmienky, je predávajúci
oprávnený vyžiadať si bankovú záruku alebo inú formu zabezpečenia
schválenú predávajúcim – alebo odstúpiť okamžite buď čiastočne alebo
úplne od zmluvy.
15. Vyššia moc: Pokiaľ následkom pracovného konfliktu alebo iných
okolností mimo pôsobnosť strán (napr. požiaru, vojny, protivládneho
povstania či nepokoja, rozsiahlych výpadkov činnosti strán, nedostatočnej
alebo nesprávnej dodávky od subdodávateľa, nedostatočnej prepravy alebo
nedostatku surovín a energie) je možnosť predávajúceho splniť dodávku
alebo možnosť kupujúceho dodávku prijať podstatne znížená, je strana
oprávnená posunúť dodávku o dobu, po ktorú okolnosti podstatne zhoršujú
možnosť strany splniť alebo prijať dodávku.
Pokiaľ táto doba prekročí šesť mesiacov , sú obe strany oprávnené odstúpiť
čiastočne alebo úplne od zmluvy s obsadím na dodávky, ktoré by v tejto
době přeběhli. Strana, ktoré uvedeného práva využije, upovedomí bez
oneskorenia písomne druhú stranu. Okolnosť, ktorá podľa uvedeného
zbavuje povinností a ktorá sa prejavila po vstúpení zmluvy do platnosti,
zakladá dôvod pre zbavenie škody iba vtedy, pokiaľ bol jej vplyv včas
predvídaný.
Pokiaľ je dôvodom zbavenia prekážka na strane kupujúceho, nahradí tento
predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti so zaistením a ochranou
výrobku.
16. Rozhodčie právo: Spory vzniknuté z tejto zmluvy vrátane sporov
ohľadne dodacích podmienok, budú riešené podľa platného právneho
poriadku Slovenskej republiky..
17. Rozhodovanie sporov: Spory týkajúce sa vzniku, výkladu alebo
použitia tejto zmluvy vrátane sporov vo veci dodacích podmienok, budú
rozhodnuté riadením sa príslušného súdu Slovenskej republiky
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