Všeobecné dodací podmínky pro rok 2019
1. Příjem objednávek
1.1. Prodej zboží se uskutečňuje na základě písemných objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím.
Písemná objednávka musí obsahovat alespoň přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou ( názvem a
nebo jménem a příjmením), adresou sídla (místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem
narození), označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle
katalogu a uvedení množství nebo odkaz na cenovou nabídku /číslo nabídky, ze dne/.
1.2. Prodej zboží se dále uskutečňuje na základě písemných kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a
kupujícím, přičemž dodávky se realizují po podepsání kupní smlouvy oběma stranami.

2. Předmět dodávek
2.1. Předmětem dodávek jsou betonové tvárnice TRESK, stropní trámce, stropní vložky, parapety, plotové
stříšky a patky, betonové desky a překlady, vyráběné ve společnosti TANEX Třebechovice, akciová
společnost.
2.2. Předmětem dodávek mohou být i další výrobky jiných výrobců určené pro stavby z betonových tvárnic
TRESK /např. pomůcky pro nanášení betonu, výztuž apod./, u kterých může být odlišný režim záruky.

3. Dodací podmínky
3.1. Dodávky se uskutečňují z expedičního místa prodávajícího, kde je umožněno kupujícímu nakládat se
zbožím.
3.2. Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu v místě expedice, tj. areálu Tanex, akciová společnost
Třebechovice pod Orebem, Za Tratí 976, doručením zboží kupujícímu na místo určení nebo předáním
dopravci k přepravě zboží kupujícímu, pokud si zajišťuje dopravu kupující.
3.3. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, kupující zajistí místo
vykládky, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.

4. Ceny zboží a dopravy
4.1. Ceny zboží jsou určeny v cenících prodávajícího. Platný ceník je uveden na stránkách www.tresk.eu nebo
bude zaslán na vyžádání. U dodávek realizovaných na základě kupní smlouvy jsou ceny samostatně
upřesněny ve smlouvě. U dodávek realizovaných na základě písemných objednávek je cena uvedena přímo
v objednávce nebo odkazem na platný ceník uvedený na www.tresk.eu nebo potvrzenou cenovou nabídkou.
4.2. Cena dopravy zboží zprostředkovaná prodávajícím je sjednávána individuálně dle místa doručení.

5. Platební podmínky
5.1. Základní platební podmínky jsou stanoveny v objednávce nebo v kupní smlouvě. Standardní doba splatnosti
je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak. Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit
prodávajícímu cenu zboží až po dodání zboží a není-li kupní smlouvou sjednán přesný termín splatnosti
ceny zboží, je v takových případech kupující povinen zaplatit cenu zboží na základě vyúčtování
prodávajícího v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá
současně s dodáním zboží.
5.2. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Palety a proklady
6.1. Zboží je přepravováno na zálohovaných paletách o velikosti 105 x 100 cm.
6.2. Palety jsou vratné a účtují se za cenu 280,- Kč/ks bez DPH, vykupují se za 240,- Kč/ks bez DPH.
6.3. Palety se vykupují zpět nejpozději do 3 měsíců ode dne prodeje.
6.4. Částečně poškozené palety se vykupují za 50% fakturované částky, poškozené palety se nevykupují.
6.5. Proklady ke stropním trámcům se fakturují v ceně 45,- Kč/ks bez DPH a jsou nevratné.
Proklady k překladům-hranolky velikosti 6x6x60 cm se fakturují v ceně 40,- Kč/ks bez DPH, vykupují se
za 25,- Kč/ks bez DPH /nepoškozené,/.

7. Jakost a reklamace
7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky kvalitu deklarovanou příslušným
STO.
7.2. Prodávající nezodpovídá za poškození zboží během přepravy, vykládky u kupujícího nebo neodborným
Zacházením, pokud si dopravu zajišťuje kupující.
7.3. Kupující je povinen reklamovat případné vady dodávky bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění, v
souladu s příslušnými ustanoveními obchodního či občanského zákoníku.
Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo
nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné
škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s dodávkami.
8.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají
vzájemného smluvního vztahu.
8.3. Vzájemné vztahy, které jsou upraveny kupní smlouvou včetně těchto Všeobecných dodacích podmínek se
řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
8.4. Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2019.
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