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OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATNOST OD 1. 5 . 2016

azflex@azflex.cz

w w w. a z f l e x . c z

Všeobecné obchodní podmínky
jstříku
istů obchodních
vajícím nebo
či LOP přiloženy.
I.

Obecná část
pohledávka prodávajícího přesáhne výši úvěrového rámce, který proplatnosti formu písemné smlouvy. Odchylná smluvní ujednání (např.
ních

předchozího upozornění kupujícího zastavit další dodávky zboží pro
kupují

podle ustanovení § 1744 NOZ.

uzná.
1.3.
vajícího vyloučit platnost těchto VOP nebo jejich části. Kupní smlouvy

II.

Nabídka, uzavření kupní smlouvy

kombinovanou dodávku slo

prodávajícím nebo postupem dle ust. § 1744 NOZ, tj. přijetí nabídky
způsobem, že se podle ní strana sama zachová provedením určitého
úkonu zejména ode

ob
jetí Potvrzení objednávky se změněnou dodací lhůtou, je
změněná do
dání zboží je uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci. Kupující
není oprávněn dodávku zboží odmítnout.

přijetí návrhu kupujícího.

VII. Množství
objednávku kupujícího. Prodávající si dále vyhrazuje právo nedodat
objednané zboží pro případ neočekávaného výpadku skladových zá-

III.

Cena

7.1. Minimální objednací množství je jedno balení (balík, krabice, ...),
množ

VIII. Náležitost objednávky
8.1. Přesná identifikace objednávajícího – přesný název firmy, adresa včetlefonní
dané

3.2. Standardním dopravním prostředkem je kamion 20-30 m3
požadavku dodání menším vozidlem může být termín dodání delší

prodávající následně fakturuje. Přesné určení místa dodání – přesná
adresa dodání včetně PSČ. Přesná identifikace osoby – (případně
jímku zboží, telefonní spojení. Tato osoTato osoba je povinna proká
osoba přítomna nebo ochotna splnit své povinnosti nebo kupující
nepověří jinou osobu, je prodávající oprávněn odmítnout předat ku-

dodání.
3.4. Pokud bude doba vykládky delší, bude zákazníkovi účtována smluv-

IV.

Platební podmínka

4.1. Pokud není výslovně stanoveno jinak, jsou faktury prodávajícího

která tímto prodávajícímu vznikne. Přesné označení objednaného mano doložit, případně krátit pro optimální využití dopravního prostředku.
Není-li uvedeno jinak, předpo
slední položky objednávky. Způsob dopravy – kamionem, dodávkou,
svozovou službou, vlastní odběr. Požadovaný čas dodání je možno

prodávajícího. Platba směnkou nebo šekem je přípustná výlučně

V.

Důsledky prodlení
vznik
vinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího
nečné výdaje apod.), je-li sjednáno placení touto formou, nese kupující.

prodávajícímu vznikne.
9.2. Změnu nebo storno objednávky není kupující oprávněn učinit, pokud
li se strany jinak.

X.

Poradenství
mu tyto
jího
krétní stavební záměr kupujícího.
kupní cenu.

XIV. Výhrada vlastnického práva
11.1. Kupující je povinen zkontrolovat dodané množství bezprostředně při
pro
souvisejících plateb (zejména DPH, balné, přepravné), nedohodnou-li
se strany jinak.

vání obvyklých vlastností stanovených platnými normami.

přiměřené lhůtě poskytnuté mu prodávajícím (min. 5 dnů), je prodáva-

vhodnosti použití výrobku,
postupů určených výrobcem,
- správného montážního postupu určeného výrobcem. Záruční
11.4. Kupující je povinen prohlédnout zakoupené výrobky podle možnosneprohlédne ani nezařídí, aby byly prohlédnuty, může uplatnit nároky

bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu zjistil. Tyto vady může
pou

po

XVI. Převoditelnost práv

pující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit

XVII. Rozhodčí doložka

ti (dále jen „spory“), se budou snažit vyřešit dohodou.

způsobem prodávajícímu. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu
pro
výrobky dal
uvedené po
reklamace pro
vstupuje jako prodávající vůči reklamující osobě.

ké republiky
strany závazný.

XVIII. Změny VOP

18.2. Pokud se nějaký článek VOP stane neplatným nebo neúčinným, platí,
způsobem stanoveným zákonem.
nabídkách či prohlášeních, které se týkají rozměrů, hmotnosti, barevnosti či jiných veličin prodávaných výrobků, nejsou údaje zaručené
pro
obsaže
(dodací list).

mované zboží je kupující povi

18.3. Změnu VOP prodávající oznámí kupu
vých stránkách www.azflex.cz či jiným vhodným způsobem nejméně
30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti. Pokud kuvanou změnou VOP přede
dnem účinnosti změny VOP, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal

vypovědět.

V Praze 1. 5. 2016
Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí a jsou účinné od 1. 5. 2016.
ČR.
závazku prodávajícího dodat zboží, jestliže se tak stalo pro okolzávazkové
nebo zčásti odstoupit.
.............................................................................................
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