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Všeobecné prodejní a dodací podmínky Migatronic

1.

Ceny
Společnost Migatronic CZ a.s., dále jen dodavatel, je oprávněna měnit svůj ceník bez předchozího
oznámení. Není-li sjednáno na základě jiných dohod jinak, prodeje budou fakturovány podle ceníku
platného v době dodání. Fakturační měnou je CZK, pokud není dohodnuto jinak. Platba kupujícího musí být
provedena ve fakturační měně. Cenové nabídky dodavatele jsou uváděny s cenami, které jsou platné po
dobu 60 dní od data vystavení cenové nabídky, pokud nabídka neuvádí jinou platnost nebo pokud dodavatel
neschválil prodloužení platnosti na základě zvláštního písemného potvrzení vydaného příjemci nabídky.

2.

Dodací podmínky
Dodávky jsou prováděny ze závodu dodavatele (Ex-Works) v souladu s INCOTERMS 2010. Zboží je
přepravováno na náklady a rizika kupujícího. Jestliže není dohodnuto jinak, dodavatel určuje dopravní
prostředek a přepravní cestu.
K ceně zboží je účtované přepravné a balné v souladu s ceníkem dodavatele.

3.

Doba dodání
Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo překážky způsobené událostmi vyšší moci nebo
podobnými okolnostmi mimo jeho kontrolu, včetně případů stávek a omezení vývozů, ať již tyto události
vzniknou dodavateli nebo dodavatelům dodavatele nebo přepravcům, kteří realizují dodávky pro dodavatele.

4.

Platební podmínky
Pokud dodavatel výslovně v nabídce nebo na faktuře neuvádí jinak, všeobecné platební podmínky
dodavatele jsou následující: platba při dodání.
V případě prodlení platby je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení.
Jestliže zboží, které má být na základě dohody nebo smlouvy dodáno, není včas převzato kupujícím,
dodavatel je oprávněn fakturovat zboží kupujícímu na základě podání oznámení o dodání kupujícímu nebo
jeho skladu, kam bylo zboží určeno kupujícím. Tím vzniká povinnost kupujícího provést stanovenou platbu
ve stanovené době splatnosti. V případě skladování je zboží skladováno na riziko kupujícího.

5.

Vlastnictví
Vlastnictví k dodanému zboží zůstává dodavateli až do úplné úhrady stanovené ceny.

6.

Výkresová dokumentace, atd.
Veškerá výkresová dokumentace, návrhy rozpočtů, popisy nebo jiné materiály, které byly dodány v
souvislosti s nabídkami nebo dodávkami, jsou vlastnictvím dodavatele a nemohou být rozšiřovány,
prezentovány jiným společnostem nebo používány při výkonu prací bez písemného souhlasu dodavatele.
Výkresová dokumentace, kterou dodavatel vytvořil pro použití v souvislosti s nabídkami, a případné kopie
této výkresové dokumentace, které má kupující k dispozici, musí být na základě požadavku dodavatele
vráceny.

7.

Odpovědnost za škody
Dodavatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil, že dodávané zboží splňuje normy nebo specifikace
dodavatele. Pokud dodavatel písemně neuvede jinak, nese odpovědnost za skutečnost, že dodané zboží
splňuje specifikace dodavatele a obvyklou vysokou kvalitu pro použití způsobem písemně uvedeným
dodavatelem. Pokud kupující prokáže, že dodané zboží je dle výše uvedeného závadné, dodavatel dle
svého vlastního uvážení provede výměnu zboží za odpovídající nezávadné zboží, opravu zboží nebo vrátí
kupní cenu proti vrácení zboží nebo ponechá kupujícímu zboží a vystaví dobropis ve prospěch kupujícího
se snížením ceny odpovídajícím rozsahu závady. Výše uvedené povinnosti dodavatele jsou podmíněny
vznesením písemné reklamace dodavateli do 8 dnů od data, kdy zmíněná závady byla nebo měla být
kupujícím zjištěna a ověřena. Tato odpovědnost zaniká jeden rok po dodání zboží kupujícímu, 6 měsíců v
případě dodání náhradních dílů a v případě svařovacích hořáků 6 týdnů po jejich dodání kupujícímu.
Dodavatel dále neodpovídá za opotřebení nebo vady způsobené údržbou, která není prováděna podle
pokynů dodavatele, nebo kvůli opravám a údržbě, které neprovádí dodavatel nebo autorizovaný servis.
Dodavatel nenese odpovědnost za chyby a závady, které mohly být způsobené špatnou manipulací,
přepravou, skladováním, upevněním, připojením nebo používáním, nebo za jiné závady způsobené
používáním produktu kupujícím jinak, než je uvedeno ve specifikaci dodavatele. Dodavatel dále nenese
odpovědnost za opotřebení nebo závady z důvodu neprovádění údržby v souladu s pokyny dodavatele
nebo neprovedení opravy nebo údržby dodavatelem nebo pracovištěm, které bylo pro tyto úkony
dodavatelem zmocněno.

8.

Odpovědnost za vady výrobků
S výjimkou ustanovení legislativy závazné pro dodavatele, dodavatel nepřijímá odpovědnost za zranění
osob nebo poškození majetku, a to pouze v rozsahu stanoveném příslušnou legislativou. Škody, na
obchodním majetku ve vlastnictví kupujícího nebo třetích stran způsobené závadnými produkty dodavatele,
jsou kryty odpovědností dodavatele pouze tehdy, je-li prokázáno, že vznikly chybami nebo nedbalostí ze
strany dodavatele. Dodavatel zvláště nenese odpovědnost za škody, které vznikly používáním zboží v
rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, který byl vytvořen dodavatelem. Jestliže kupující provede
koupi se záměrem opětovného prodeje, následné převedení odpovědnosti za zranění osob třetí strany nebo
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poškození zboží z kupujícího na prodávajícího lze provést pouze pod podmínkou, že kupující předal
konečnému uživateli průvodní dokumentaci a doplňující instrukce nezbytné pro řádné a bezpečné používání
zboží.
9.

Omezení odpovědnosti
Dodavatel nenese odpovědnost za nepřímé škody, výrobní výpadky včetně ztrát ve formě ztráty zisků
způsobených nemožností použít nebo prodat zboží nebo jiné ztráty způsobené závadnými nebo
zpožděnými dodávkami. Dodavatelova možná odpovědnost za škody je za každých okolností omezena
částkou odpovídající ceně uhrazené kupujícím za zpožděné nebo závadné zboží.

10. Kontrola Exportu
Kupující je informován, že některé výrobky a technologie nebo jejich části mohou podléhat předpisům o
kontrole vývozu, pokud jde o výrobky s dvojím použitím nebo speciálními sankcemi, a bez předchozího
souhlasu příslušných úřadů je nelze přímo či nepřímo exportovat. Kupující je vždy povinen prověřit tyto
okolnosti a v případě potřeby požádat příslušné úřady o povolení před exportem výrobků nebo technologií
dodavatele.

11. Spory a rozhodné právo

Veškeré spory vyplívající z těchto podmínek, budou řešeny v souladu s dánským právem příslušnými
dánskými soudy u dodavatele, aniž by došlo k uplatnění principů konfliktu zákonů. Na právní vztahy se
nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
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