VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI LINDAB a.s.
Divízia: Vzduchotechnika
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo osobitnou písomnou Kúpnou zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú
tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ alebo ZoOS
majú prioritu pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 / 1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom
znení.
2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie Lindab a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy
(záväzná objednávka a jej potvrdenie, osobitná kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.)
II. UZATVÁRANIE ZMLUVY
1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúce sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky.
2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP) na tovar a výrobky dodávané spoločnosťou Lindab a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným v CP.
3. Za správnosť výpočtu množstva (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. Za správnosť namerania,
resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci.
4. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. Objednávky, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom
objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne a faxové čísla, miesto vykládky a kontaktná osoba pri
vykládke. Ďalej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, u výrobkov druh vstupného materiálu, určenie množstva, rozmerov, hrúbky
materiálu, požadovaný dodací termín. Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka
či KZ doručená predávajúcemu faxom alebo mailom. Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmito VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných
údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia objednávky.
5. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho faxom alebo mailom, čím vyjadrí akceptáciu prijatia objednávky či KZ.
6. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho správnosť podpisom. Zákazka je po splnení platobných podmienok následne
bezodkladne zaradená do výrobného plánu.
7. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať ju a riadne zaplatiť (plati v prípade všetkých výrobkov). V prípade vybraných
tovarov sú učtované storno poplatky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.lindab.sk
III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za dodávku tovaru a výrobkov spoločnosti Lindab a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase
uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované
zľavy dohodnuté v ZoOS.
2. Pokiaľ nie je v ZoOS, alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred sa rozumie uhradienie kúpnej ceny za objednaný tovar, bezhotovostným prevodom na bankový účet
predávajúceho uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pred odobratím tovaru. V prípade špecifických výrobkov, ktoré sú vyrábane na zákazku je potrebné uhradiť kupnú cenu ešte
pred zadaním zákazky do vyroby.
3. Dátumom úhrady zálohovej faktúry alebo faktúry daňového dokladu sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky na účet predávajúceho.
4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania
vo výške podľa platného ustanovenia Obch. zákonníka.
5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru.
6. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú stanovené na parite Ex Works Lindab a.s., Jamník podľa INCOTERMS 2010.
IV. DODACIE LEHOTY
1. Termín dodania tovaru, ktorý je na sklade, je dostupný ihneď po dohode o forme úhrady. Pokiaľ tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade, predávajúci písomne potvrdí termín dodania
tovaru.
Vlastnícke právo a právo neobmedzene disponovať s tovarom získava kupujúci až okamihom úhrady kúpnej ceny v plnej výške.
2. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohy podľa čl. III, odseku 2 a odseku 3 týchto VPDP. Ak je v ZoOS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť preddavok,
dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpísania osobitnej čiastkovej KZ.
3. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto
termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych
sankcií voči predávajúcemu.
4. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10 - tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru. V prípade, ak tak neurobí, má predávajúci právo na vyúčtovanie skladného vo výške 5
% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní. Po uplynutí 10 pracovných dní odo dňa prvej výzvy na expedíciu tovaru, predávajúci písomne vyzve
kupujúceho na odobratie tovaru s odobratím maximálne do jedného mesiaca odo dňa výroby a s upozornením na obmedzenie záruky po odobratí po 30 kalendárnych dňoch odo dňa výroby.
Po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa výroby má predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť tovar na predaj tretej osobe prípadne ho zošrotovať.
Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou náhradou škody.
5. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s §455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

V. DOPRAVA
1. Miestom plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú sklady predávajúceho, Lindab a.s. Jamník 278 alebo pobočka Bratislava – Lindab a.s. Vajnorksá 140. Táto informácia je uvedená
v potvrdení prijatia objednávky.
2. Cena za dopravu výrobkov a tovaru kupujúceho je vždy uvedená v špecifickej CP alebo osobitnej KZ.
3. Pri objendávkach v minimálnej fakturovanej cene 3 000 € bez DPH, je doprava výrobkov a tovaru v rámci SR bezplatná.
4. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť po zadaní zákazky do výroby.
5. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia materiálu.
6. Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Jamník a pobočky v Bratislave je zdarma.
7. Dopravu objednanú kupujúcim nebude možné spoločnosti Lindab a.s. refaktúrovať.
8. Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne.
9. Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať
meno vodiča, EČV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa na nakládke.
VI. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje každého kupujúceho poskytnuté predávajúcemu v súvislosti s objednávkou sú chránené proti zneužitiu. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníkov (meno
a priezvisko, adresu, telefón, mobil, e-mail, údaje o objednaných alebo zakúpených výrobkoch a ich použití, údaje o komunikácii) za účelom uzavretia a plnenia objednávky a v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Svojím podpisom na objednávke dáva zákazník svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom
ich marketingového využitia (zasielanie ponúk a informácií o nových výrobkoch, výstavách, súťažiach a akciách formou listov, sms alebo e-mailom).
VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. (V
prípade vzniku občiansko-právneho vzťahu sa vzťahujú ustanovenia Obč. zákonníka SR). Záručná doba na štandardný tovar predávajúceho je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom
tovare, alebo kúpnej zmluve uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a množstvo dodaného tovaru s objednávkou alebo kúpnou zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24
hodín vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do
CMR (externá zahraničná preprava).Zodpovednosť výrobcu je ohraničená výškou sumy uvedenej na faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie.
VIII. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa
stáva celá zmluva neplatnou.
znenie z 1. mája 2017, platné do odvolania
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