KATALÓG
2016 PRODUKTOVÝ

OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY
PLATNOSŤ CIEN
DODACIE PODMIENKY

Ceny v zmysle zák. č. 18/1996 Zz., v EUR bez DPH
Platnosť cenníkových cien je obmedzená. V prípade zmien dodávateľských cien o viac ako 3% alebo zmien dovozných
podmienok s celoštátnou platnosťou, si firma vyhradzuje právo úpravy cien.
SKLAD – GAWAPLAST Slovakia, s.r.o.,
			
Priemyselná
			
900 27 Bernolákovo
Dodávka tovaru na adresu odberateľa (alebo miesto určenia) pri objednávkach:
do 150,00 EUR bez DPH – poštovné a manipulačné poplatky
- 12,80 EUR
do 300,00 EUR bez DPH – poštovné a manipulačné poplatky
- 19,20 EUR
nad 300,00 EUR bez DPH – je doprava na miesto určenia zahrnutá v cene
( platí s výnimkou rúrového materiálu )
Miestom určenia sa rozumie adresa-sklad, stavba kdekoľvek na území SR. V jednotlivých prípadoch je možná osobitná
dohoda.

SPLATNOSŤ FAKTÚR
SPÔSOB PLATBY

10 dní
Iné splatnosti len na základe osobitných dohôd.
Bankovým prevodom
Hotovosť
Dobierka
Ak je dlžník v omeškaní zo splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky
z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná
pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba ECB platná
v prvý kalendárny deń kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

PREVOD VLASTNÍCTVA
REKLAMÁCIE

Tovar prechádza do vlastníctva odberateľa po úplnom zaplatení ceny tovaru.
Reklamácie poškodenia vonkajšieho obalu dodávky a množstva /poškodenia voľne loženého tovaru uplatní kupujúci
písomne (aj faxom a e-mailom) do 24 hodín po prevzatí dodávky.
Reklamácie množstva a vonkajšieho poškodenia rúrového materiálu uvedie kupujúci do zápisu dopravcu bezprostredne
pri vykládke a prevzatí tovaru.
Reklamácie tovaru, ktoré sú dodávané balené v obalových jednotkách – t. j . reklamácie množstva a vonkajšie vady
vnútorného obsahu obalu sa uplatňujú písomne do 3 dní od prevzatia dodávky tovaru. V prípade vád tovaru je ako súčasť
reklamácie potrebná vzorka a kompletná obhliadka vadného tovaru.
Oprávnené reklamácie kupujúceho sú riešené v jednotlivých prípadoch zásadne formou náhradnej dodávky prípadne
finančnej náhrady.
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OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY
ZÁRUČNÁ LEHOTA

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov v prípade ak výrobca neuvádza inú záručnú lehotu. V týchto prípadoch platí
záručná lehota uvádzaná výrobcom.
Záruka sa vzťahuje na tovar, s ktorým je pri manipulácii a skladovaní zaobchádzané v súlade s podmienkami
uvádzanými výrobcom a ktorý je používaný v súlade s určením, na ktorý bol výrobcom vyrobený.

SPÄTNÉ ODKÚPENIE
TOVARU:

Spätné odkúpenie tovaru je možné len v mimoriadnych prípadoch po vzájomnom prerokovaní a obhliadke tovaru.
		
Späť je možné odkúpiť len neopotrebovaný a nepoškodený tovar v záručnej lehote so zrážkou 20%
z predajnej ceny pôvodného kupujúceho – teraz predávajúceho a spätnou dopravou tovaru na ťarchu
pôvodného kupujúceho - teraz predávajúceho.
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