Všeobecné nákupní podmínky Rieter CZ a.s., závod Žamberk.
1.
smlouvy a rozsah platnosti
Platí pouze
vystavené a
potvrzené objednávky. Potvrzením objednávky rozumíme navrácení naší kopie, kterou
prodávající
schválí. V objednávce obsažené odchylky a dodatky prodávajícího se uznávají jen pokud s nimi
nebo
souhlasíme.
li dodávku nebo ji zaplatíme, neznamená to, že uznáváme podmínky
prodávajícího. Naopak považujeme
závazku jako
uznání našich nákupních podmínek, i když prodávající s nimi
nesouhlasil nebo ve svém potvrzení zakázky poukázal na jiné podmínky.
2. Cena
Sjednávaná kupní cena je pevná a zahrnuje veškeré vedlejší náklady dle dohodnutých podmínek.
3. Dodací
Dohodnuté termíny se
s dodáním na místo
dle smlouvy. Dodávky
dohodnutou
lze
pouze
s naším
Za prodlení s dodávkou odpovídá prodávající dle zákona, kupující má právo požadovat náhradu škody, dále
má právo
smluvní pokutu za porušení povinnosti prodávajícím a to ve výši 0,5 % celkové ceny dodávky za každý
týden
dodací
Nebo má právo odstoupit od smlouvy,
prodlení je povžováno za podstatné
porušení smlouvy.
4. Doprava
Je
dodržet dohodnutý
doložky INCOTERMS 2000.
jsou

dopravy. Dodávka se
CIP Rieter CZ a.s., závod Žamberk,
vratný obal nebude zaplacen, ale franco vrácen. Za poškození
nebo nevhodným obalem, odpovídá prodávající.

dle jiné sjednané
dopravy, která

5. Platby
Zaplaceno bude až po dodání zboží dle naší objednávky na dohodnuté místo a po vystavení a
(faktura, jiný
doklad) a to
do 14
– 3 % skonto.

kupní ceny

6. Záruky
Prodávající
Rieter CZ a.s. po právní i
stránce. Prodávající
za bezvadnou jakost své dodávky
pro obvyklý a kupujícím uvedený
použití. Záruka platí 24
a
dodáním zboží prodávajícím na místo
Toto ujednání nezbavuje prodávajícího
za ujednanou kvalitu dodávky. Vydy zboží lze kdykoliv reklamovat
vady skryté nebo zjistitelné až použitím zboží má právo kupující uplatnit
do dvou let od dodání zboží, pokud se
na
nevztahuje delší sjednaná záruka za jakost. Reklamaci
kupující prodávajícímu písemnou formou. Dojdeli k
pro vady na dodávce, jedná se o porušení smlouvy podstatným
a Rieter CZ a.s. je
dle své volby rozhodnout o
snížení dodávky nebo dodání náhradního zboží za zboží vadné,
o odstoupení od kupní
smlouvy. Toto právo
uplatnit kupující
u celé objednávky nebo pouze u její
7. Povinné
Výrobce ru

za výrobek
za veškeré prokazatelné škody

nekvalitním provedením výrobku.

8. Technické požadavky na dodavatele
a)
výrobních
dle specifikací technických norem,
technických
v technické dokumentaci a
jejich znalostí
b)
ochrany zboží
manipulaci, skladování,
a proti korozi
c)
kvality zboží dle specifikací technické dokumentace zaznamenáním do protokolu o
a uložených
d) dodržení
materiálu nebo
ekvivalentu u všech zakázek
e) zdokumentování veškerých odchylek
od výkresu
výroby
f) zákaz expedice neshodných
do Rieter CZ a.s. bez
povolení

a

uvedených

9. Autorská práva, dokumentace a obchodní tajemství
Výkresy,
modely, zápustky, matrice, vzorky a všechny ostatní podklady poskytnuté prodávajícímu (dodavateli)
naším zákonem
vlastnictvím a na naše vyžádání jsou kdykoliv k dispozici. Bez našeho písemného svolení
být žádným
poskytnuty
osobám. Námi zaplacené nástroje,
modely atd.
naším
vlastnictvím, je
je
uskladnit a zajistit
poškozením. Bez našeho písemného svolení je nelze ani
zlikvidovat nebo poskytnout
osobám. Prodávající je povinen dodržet obchodní tajemství firmy Rieter CZ a.s., s nimiž
do styku
sjednávání kupní smlouvy
nákupních podmínek, které je
veškerými
obchodní, výrobní
technické povahy souvisejícími s podnikem, firmou Rieter CZ a.s. a nesmí jej bez písemného svolení poskytnout žádným
možným
a musí odpovídajícím
zajistit jeho utajení.
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10.
právo
Pro
spory platí právo
republiky.
zákoníkem a za
ostatními právními
11. Platnost podmínek
Tyto podmínky platí, pokud
jinak.

sporu se
republiky.

rámcové nebo kupní

za prvé touto smlouvou, za druhé platným obchodním

mezi námi a prodávajícím nebude

dohodnuto

