V Š E O B E C N É

P O D M I E N K Y

1. Preambula
Tieto podmienky sú použiteľné bez ohľadu na všeobecné podmienky
kupujúceho. Akékoľvek úpravy, ktorými môžu zmluvné strany prispieť k týmto
podmienkam, vyžadujú písomnú dohodu.
2. Výkresy a dokumentácia
Všetky údaje o hmotnosti, rozmeroch, technických charakteristikách, cenách,
parametroch a ďalších vlastnostiach výrobkov uvedených v katalógoch,
prospektoch, zápisoch, reklamných článkoch a cenníkoch majú informatívny
charakter. Tieto údaje sú záväzné iba vtedy, ak sa na ne odvoláva uzatvorená
kúpna zmluva.
3. Ponuka
Ponuky sú vypracované v súlade so špecifikáciou kupujúceho. Predávajúci je
viazaný iba písomnými záväzkami, ktoré podpísal na hlavičkovom papieri firmy. S
výnimkou prípadov, keď je dohodnuté inak, je ponuka platná dva mesiace.
4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva je uzatvorená dňom, kedy predávajúci obdrží objednávku
bezvýhradne potvrdenú kupujúcim.
Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy vyššie uvedeným spôsobom, je zmluva
uzatvorená dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou. Predávajúci je
viazaný návrhom kúpnej zmluvy 30 dní odo dňa jej podpisu.
Tam, kde je to aplikovateľné, je uzatvorenie kúpnej zmluvy platné po autorizácii
kompetentnými úradmi, ktorým prislúcha schvaľovanie vývozov a dovozov.

P R E D A J A

12. Dodávka
Dodávka je zaisťovaná v súlade s platnými podmienkami EUROWATER. Ak nie je
stanovené v zmluve inak, požaduje sa za dohodnutú parita dodávky "ex works".
Ak nie je dohodnuté inak, služby nasledujúce "ex works", hlavne doprava,
manipulácia na mieste skladovania a montáže, budú uskutočňované na náklady
a riziká kupujúceho. V každom prípade kupujúci zodpovedá za vstupnú kontrolu
dodávky a uplatnenia príslušných reklamácií voči prepravcovi. V prípade, že
kupujúci neodoberie tovar v termíne stanovenom v zmluve, je povinný
neoneskoriť platby vzťahujúce sa k dodávke. Predávajúci zaistí na vlastné
náklady skladovanie tovaru počas jedného mesiaca, avšak na riziko kupujúceho.
Po vypršaní tejto lehoty budú skladovacie náklady preúčtované na kupujúceho.
13. Patentová správa
Predávajúci je a zostáva výhradným vlastníkom všetkých výkresov, modelov a
všetkej dokumentácie, s ktorou sa mohol kupujúci zoznámiť v priebehu
realizácie zmluvy. Tieto informácie môže použiť iba kupujúci a to výhradne v
súvislosti s realizáciou tejto zmluvy. Táto dokumentácia je dôvernej povahy a
nesmie byť publikovaná, kopírovaná ani predávaná tretej strane bez
predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho. Všetky nedostatky pri
rešpektovaní tohto ustanovenia môžu viesť k právnym postihom.

8. Cena
Ak nie je v zmluve stanovené inak, všetky ceny sú udané bez dane z pridanej
hodnoty (DPH) a sú stanovené na základe kurzu EUR aktuálneho kurzového lístka
Národnej Banky Slovenska. V prípade zmeny kurzu EUR o viac ako 5 % vzhľadom
k hodnote kurzu EUR v deň vystavenia zmluvy, bude faktúrovaná čiastka, podľa
dohodnutých platobných podmienok, upravená o celý rozdiel ku kurzu EUR
platného v deň fakturácie. Všetky dane, poplatky a ďalšie náklady budú platené
kupujúcim.

14. Záruka na kvalitu
Ak nie je dohodnuté inak, poskytuje predávajúci na svoj tovar záruku počas
12 mesiacov od dátumu uvedenia predmetného zariadenia do prevádzky, avšak
nie viac ako 18 mesiacov od dodávky zariadení. Záruka na komponenty a
zariadenia, ktoré predávajúci nevyrobil je daná podmienkami subdodávateľov.
V prípade výskytu vád vzniká kupujúcemu právo iba na výmenu, alebo opravu
všetkých dielov, ktoré sú technickými zástupcami predávajúceho uznané ako
vadné a ktoré boli zavinené konštrukčnými, alebo výrobnými chybami. Záruka
nezahŕňa náklady na prácu a dopravu spojenú s opravou zariadenia mimo sídla
dodávateľa. Je na kupujúcom, aby tieto chyby preukázal. Predávajúci si
vyhradzuje právo modifikovať časť, alebo celú dodávku tak, aby vyhovel
garančným podmienkam. Výmena jedného, alebo niekoľkých dielov
uskutočnená z akýchkoľvek dôvodov nepredlžuje záručnú lehotu celej dodanej
technológie.
Záruka nie je aplikovateľná hlavne v týchto prípadoch:
- inštalácia zariadenia nebola uskutočnená v súlade s odbornými normami,
- došlo ku škode na zariadení, alebo k poruche v dôsledku nedbalosti,
- zlej prevádzky, alebo údržby,
- zmien prevádzkových podmienok.
Záruka zaniká:
- v prípade, že zariadenie je skladované mimo závodu predávajúceho a v
rozpore s jeho doporučeniami a s odbornými zvyklosťami,
- v prípade zásahov a demontáže zariadení nepovolanou osobou
neodsúhlasenou predávajúcim,
- pokiaľ boli niektoré originálne diely na zariadení vymenené za cudzie, bez
vedomia predávajúceho.
Kupujúci nemôže z titulu reklamácií oneskoriť, alebo pozastaviť svoje platby.

9. Platobné podmienky
Platobné podmienky sú stanovené v kúpnej zmluve. Pokiaľ nie je stanovené inak,
platobné podmienky sú nasledujúce:
50 % ceny - zálohová platba do 21 dní po potvrdení objednávky
40 % ceny - platba do 21 dní pred prevzatím tovaru zo skladu EW
10 % ceny - platba do 21 dní po uvedení do prevádzky
Tieto platby sú považované za splnené okamihom ich pripísania na účet
predávajúceho. Platba sa uskutočňuje v mene uvedenej v zmluve.

15. Výhrada vlastníctva
Prechod vlastníckych práv zariadenia, ktoré je predmetom tejto zmluvy, na
kupujúceho je podmienené zaplatením celkovej zmluvnej ceny v dohodnutom
termíne vrátane úrokov, pokiaľ sú aplikovateľné.
Za realizované platby nemôžu byť v tejto súvislosti považované zmenky, alebo
akékoľvek platobné záväzky.
V každom prípade však všetky riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu
dodávky a platenie poistného je od tejto doby povinnosťou kupujúceho.

10. Dodacia lehota
Dodacia lehota začína plynúť od dňa, kedy predávajúci obdržal:
- všetky informácie potrebné pre plnenie zmluvy,
- platbu predom stanovenú zmluvou,
- tam, kde je to aplikovateľné: licenciu a potvrdenie príslušných úradov.
Predávajúci je automaticky zbavený všetkých záväzkov vo vzťahu na dodaciu
lehotu v týchto prípadoch:
- pri nerešpektovaní platobných podmienok,
- kupujúci v príslušných termínoch nedodá informácie potrebné na realizáciu
zmluvy,
- vyššou mocou alebo udalosťou ako vojna, revolúcia, štrajk, výluka, zabavenie
majetku, prírodnou katastrófou a všeobecne vo všetkých prípadoch, ktoré
nemohol predávajúci ovplyvniť. Predávajúci bude v rozsahu, ktorý je možný, o
týchto udalostiach kupujúceho neodkladne informovať.

16. Vypovedanie zmluvy
Predávajúci je oprávnený vypovedať zmluvu v dôsledku porušenia zmluvných
dohovorov zo strany kupujúceho, hlavne z niektorých z nasledujúcich dôvodov:
- nerešpektovanie termínov platieb,
- nerešpektovanie povinností kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a jej
dodatkov.
Vypovedanie zmluvy, z akýchkoľvek dôvodov, znamená okamžitú splatnosť
všetkých vydaných faktúr bez ohľadu na platobné podmienky stanovené v
zmluve.

5. Plnenie kúpnej zmluvy
Ak nie je dohodnuté inak, k plneniu podľa kúpnej zmluvy pristúpi predávajúci až
po zaplatení platby predom stanovenej v tejto zmluve. Kúpna zmluva bude
realizovaná v súlade s jej podmienkami. Akékoľvek modifikácie kúpnej zmluvy
musia byť dohodnuté formou písomných dodatkov.
6. Subdodávky
Predávajúci si vyhradzuje právo zadať celú, alebo časť dodávky, projektu, služieb
a prác, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, tretej strane formou subdodávky.
7. Skúšky a revízia
Zariadenie bude vyrobené v súlade s odbornými normami. Všetky skúšky a
revízie požadované kupujúcim budú uskutočnené na jeho účet.

11. Balenie
Všetky obaly, ktoré sú vyžadované sú vždy dodávané na účet kupujúceho a
nebudú predávajúcim odoberané späť, s výnimkou prípadov, kde je výslovne
dohodnuté inak. Ak nie sú v tomto ohľade stanovené kupujúcim žiadne
požiadavky, predávajúci zaistí obaly spôsobom chrániacim záujmy kupujúceho.

17. Škody
Pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, predávajúci nezodpovedá za akékoľvek
vady vzniknuté v súvislosti s dodávkou a prevádzkou predmetného zariadenia.
18. Spory a právny poriadok
Kúpna zmluva bude podliehať Slovenskému právu vo vzťahu na jej interpretáciu
a plnenie. V prípade vzniku sporu a nemožnosti jeho urovnania vzájomnou
dohodou uzatvárajú zmluvné strany týmto rozhodovaciu doložku, podľa ktorej si
zjednávajú na rozhodovanie sporov príslušnosť Rozhodovacieho súdu
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Zmluvné strany sa
zaväzujú neodkladne splniť povinnosti a záväzky plynúce z týchto rozhodovacích
nálezov.

