OBCHODNÍ
A DODACÍ PODMÍNKY
Všechny dodávky zboží se řídí platnými
obchodními a dodacími podmínkami a podle
aktuálního ceníku. Zboží je expedováno
z výrobního závodu Erbersdobler Ziegel
Vertriebs GmbH & Co. KG., Gurlarn 2, D94081 Fürstenzell, Německo, na paletách
včetně fólií.
Cena zboží a platební podmínky
Cena zboží je stanovena aktuálně platným
ceníkem ECOTON, bez DPH. K ceně bude
připočítáno DPH ve výši dle aktuálně právních
předpisů. Při změně cen v ceníku bude
účtována cena platná v den prodeje. Dnem
prodeje se rozumí den expedice. V případě
prodlení kupujícího s placením je prodávající
oprávněn požadovat po kupujícím úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
denně za každý den prodlení. Platby za zboží
probíhají hotově, předfakturou, inkasem
a na fakturu při složení finanční jistiny. Dnem
splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná
částka připsána na účet prodávajícího.
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až
po jeho úplném zaplacení.
Doprava zboží a dodací lhůty
Prodávající na základě smlouvy/objednávky
zajišťuje pro kupujícího dodávku zboží
prostřednictvím
kamionové
dopravy
z výrobního závodu, a to při ucelených
dodávkách (rozumí se 24t – vytížený kamion),
pokud není domluveno jinak. Kupující
ve smlouvě/objednávce uvede požadovaný
termín dodání. Kupující bere na vědomí, že
dodávka zboží je zajišťována prostřednictvím
smluvních
spedičních
společností
prodávajícího, proto požadovaný termín
dodání
je
termínem
předpokládaným.
Prodávající se přijetím objednávky vynasnaží
dodržet dodání zboží v požadovaném termínu
stanoveném kupujícím v objednávce. Přesný
termín dodání bude sdělen prodávajícím
kupujícímu nejpozději 1 den před vykládkou
zboží. Prodávající je oprávněn dodat zboží
postupně (tj. v dílčích dodávkách) ve více
termínech. Prodlení s termínem dodání zboží,
které není způsobeno prodávajícím (např.
prodlení způsobené dopravcem, prodlení na
straně výrobního závodu aj.) není důvodem
pro uplatňování nároků na náhradu škody,
prodlení či jiných plnění ze strany kupujícího
vůči prodávajícímu.
Nakládku zboží zajišťuje prodávající a je
zahrnuta v ceně zboží. Vykládku zboží je

povinen zajistit kupující na svůj náklad.
Do vzdálenosti 30 km jsou možné 2 místa
vykládky, nad 30 km si prodávající účtuje
příplatek 500 Kč, max. vzdálenost pro 2
vykládky je 50 km. Naložené palety musí být
zajištěny, a to každá řada min. 17 kurty.
Použije-li kupující k přepravě zboží dopravu
zajištěnou prodávajícím, je kupující povinen
a nese odpovědnost za to, že:
- příjezd na místo dodání (vykládky) bude
možný po zpevněné komunikaci umožňující
přepravu vozidel s hmotností cca 35 tun, která
bude bezpečně přístupná takto velkému
vozidlu, a to v souladu s pravidly silničního
provozu; nebude-li komunikace vyhovovat
předchozí větě (rozhodující je přitom názor
řidiče
zajišťujícího
přepravu),
zavazuje
se kupující určit nové vhodné místo vykládky,
současně je kupující povinen uhradit
prodávajícímu na jeho výzvu náklady vzniklé
v souvislosti se změnou místa vykládky; budeli kupující trvat na dodání zboží na místo
vykládky nesplňující bezpečnou přístupnost
pro vozidlo, může řidič jeho požadavku
vyhovět (rozhodující je přitom názor řidiče),
v takovém případě však řidič tuto skutečnost
uvede do dodacího listu a kupující nese
odpovědnost za veškeré případně vzniklé
škody, ať již na vozidle nebo na majetku třetích
osob; náhradu škody se kupující zavazuje
uhradit na výzvu prodávajícího;
- objednávka bude obsahovat i následující
údaje: místo vykládky (adresa včetně PSČ,
případně GPS souřadnice), kontaktní údaje
osoby oprávněné převzít zboží s uvedením
celého jména, telefon, email;
- na místě dodání bude zajištěna vykládka;
v případě vykládky jeřábem, je nutno uvést
tento požadavek již do objednávky;
- na místě dodání bude přítomna osoba
oprávněná k převzetí zboží, jeho kontrole
(množství, sortiment, jakost) a potvrzení
dodacího listu;
- zajistí hladký průběh vykládky, bude-li zboží
dodáváno na více vozidlech v jeden den, tzn.,
vozidla
budou
složena
bezprostředně
po příjezdu na místo vykládky; v případě
prodlení při vykládce delší než 90 minut, může
být ze strany prodávajícího účtován poplatek
za prostoj vozidel, a to ve výši 500,- Kč
za každou započatou hodinu a za každé
čekající nevyložené vozidlo na vykládce.
- veškeré další dohody uzavřené mezi
kupujícím a dopravcem je třeba učinit
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písemnou formou a je si vědom, že prodávající
za ně nepřebírá žádnou odpovědnost;
- kupující sám odpovídá za všechny škody,
které vzniknou nedodržením kterékoli z výše
uvedených podmínek.
Další informace k dopravě zboží
V případě požadavku na zajištění dodávky
včetně dopravy, je tato dodávka obvykle
vyřízena do 10 pracovních dnů od obdržení
objednávky, není-li dohodnuto jinak. Není-li
v objednávce stanoveno požadované datum
dodání,
uskuteční
prodávající
dodávku
v následujících
10
pracovních
dnech.
Prodávající si vyhrazuje právo nedodržet
množství a termíny dodávek u objednávek,
které převyšují výrobní nebo dopravní kapacity
prodávajícího, při havárii technologického
zařízení výrobce a při živelných pohromách
anebo z důvodů tzv. vyšší moci (např. živelné
pohromy, pracovní výluky, atd.). Bylo-li
v objednávce stanoveno požadované datum
dodání a prodávající se dostane do prodlení, je
prodlení s dodáním zboží důvodem pro
odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
pouze, trvá-li prodlení s dodáním zboží déle
než 14 dnů. Právo odstoupit od smlouvy má
kupující pouze do okamžiku, než bylo zboží
dodáno.
Není-li doprava zboží mezi prodávajícím
a kupujícím výslovně sjednána, zajišťuje si
dopravu kupující sám a na vlastní náklady.
Dodávka „Just in time“
V případě požadavku dodávky zboží „Just in
time“, budou podmínky stanoveny individuální
dohodou.
Balení a paletové hospodářství
Pro dodávání cihel ECOTON se užívá
speciálních palet o rozměru 96 x 72 cm
zajištěných smršťovací folií.
Palety
96x72 cm
Prodejní cena 200 Kč/ks (8,00 EUR/ks)
Výkupní cena 170 Kč/ks (6,80 EUR/ks)

palet přímo do výrobního závodu. Podmínkou
pro zpětné vykoupení palet je jejich
nepoškozený stav, mohou být vykoupeny
maximálně v množství, v jakém byly kupujícím
odebrány a zároveň termín jejich vrácení
nesmí přesahovat období 6 měsíců ode dne
dodání
zboží.
Rozhodujícím
obdobím
pro vrácení palet je kalendářní rok. Prodávající
zajišťuje bezplatný svoz vrácených palet v min.
množství 400 ks z max. 2 odběrných míst
v rámci okresu. Vrácení menšího množství
palet do výrobního závodu je povinen
zabezpečit kupující na vlastní náklady.
Záruka a reklamace
Prodávající odpovídá za vady výrobků i zboží
v rozsahu stanoveném zákonem. Reklamace
zboží se řídí příslušnými ustanoveními obč.
zákoníku a jsou zpravidla prováděny písemně
na reklamačních zápisech prodávajícího,
doloženy
průkaznými
materiály
před
zpracováním výrobku. Vady zjevné je kupující
povinen reklamovat při převzetí zboží,
nejpozději do 3 dnů od jeho převzetí.
Reklamace ostatních vad se řeší v souladu
s občanským zákoníkem, není-li dohodnuto
jinak. Pro posouzení reklamace je nutné
umožnit
přístup
prodávajícímu
k reklamovanému zboží. Reklamující musí
zboží skladovat až do konečného rozhodnutí
o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně
zjistit stav věci. Reklamace nemá odkladný vliv
na zaplacení zboží v plné výši. Uznané
reklamační nároky kupujícího budou řešeny
buď náhradní dodávkou, poskytnutím slevy
nebo dobropisem. Ostatní ujednání Storno
nebo změnu objednávky může kupující provést
pouze písemně na adresu sídla prodávajícího,
a to pouze do okamžiku expedice objednaných
výrobku a zboží. K účinnosti storna nebo
změny objednávky je zapotřebí potvrzení
prodávajícího.
Tyto podmínky platí a jsou účinné od data 1. 1.
2020.
V Hodoníně, dne 1. 1. 2020

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na tyto částky se nevztahují skonta ani jiné
obchodní či platební slevy. V případě vrácení
nepoškozených palet prodávajícímu poskytne
prodávající kupujícímu shora uvedené částky
170 Kč/ks (6,80 EUR/ks) na základě faktury
nebo dobropisu, a to do 30 dní od data vrácení

