Všeobecné predajné a dodacie podmienky
Oblasť platnosti
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledujúcich podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po
predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim resp. uzatvorením kúpnej zmluvy.
Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené
inak, predávajúci sa riadí všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Uzavretie zmluvy
Objednávky preberá a zmluvy uzatvára obchodné oddelenie priamo alebo prostredníctvom
poverených osôb. Zmluva je právoplane uzavretá po obojstrannom podpísaní kúpnej zmluvy, resp.
zaplatením zálohovej faktúry.
Cenové ponuky
Cenové ponuky sú nezáväzné ale orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.
Kúpna cena
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, výrobného závodu. Pri dodávkach
FCO dodacie miesto /železničná stanica, stavba, sklad kupujúceho/, nie je v cene zahrnutá vykládky
dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové
cesty na miesto určenia dodávky zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí kupujúci všetky náklady
z toho vyplývajúce.
Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov /nákladov na výrobu/, platných v čase uzavretia zmluvy. Ak
kupujúci odoberie tovar v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve
uvedené inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúceho, môže byť cena upravená podľa
aktuálnych cien vstupov.
Ak sa tovar dodáva na paletách tieto sa finančne zálohujú. Pri vrátení nepoškodených paliet sa záloha
vracia. Za poškodené palety alebo palety iného druhu sa záloha nevracia.
Dodacie termíny
Dodacie termíny sa stavajú záväznými:
A/ písomným potvrdením objednávky zo stany predávajúceho
B/ po uhradení zálohovej platby
Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu /nezahŕňa čas
dopravy/.
Kupujúci si môže uplatňovať nároky za nedodržiavanie termínu len v prípade, ak je meškanie v takom
rozsahu, že spôsobí kupujúcemu preukázateľnú škodu – finančnú stratu.
Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o
náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.
Predľženie termínu odberu
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu, potvrdeného v objednávke
resp. zmluve.
V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky, prechádzajú všetky riziká z
toho vyplývajúce na kupujúceho.
Preprava tovaru
Preprava tovaru sa uskutčňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch
môže prepravu zabezpečiť predávajúci.
Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spľňajú podmienky bezpečnej
dodávky a nepoškodenia tovaru.
Reklamácia
Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo, a v
prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa
prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci
musí tieto reklamovať neodkladne po ich zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byť
písomná.

Výkvety
Pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri
vyparovaní vody k vyzrážaniu vápnika na povrch betónu.
Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku.Pri bežných
poveternostných vplyvoch a používaní plochy sa vápnik pomaly odbúrava, poprípade odplavuje a
výkvety po nejakom čase zmiznú.
Naše výrobky sú ekologicky nezávadné a preto nedoporučejeme výkvety chemicky odstraňovať.
Použitie chemických prostriedkov by mohlo mať za následok zmenu farby povrchu.
Rozdiely vo farbe
Farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné
rozdiely majú. Dôležitým faktom je tiež vplyv samotnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek
betónu.
Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku.
Z týchto dôvodov nemôžeme ručiť za rozdiely v odtieňoch farby.
Pri pokládke dlažby doporučujeme použiť dlaždice z viacerých paliet súčasne.
Odprskanie hrán
Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je
dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečie, že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany
dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších kvalít nie sú schopné odolať.
Výsledkom je odprskanie hrán, čo nie je chyba výrobku ale chyba pokládky resp. podložia.
Dlaždice sa musia pokladať podľa návodu a technických údajov výrobcu.
Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN a PN pre
jednotlivé druhy výrobkov.
Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však
neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje /výkvety, rozdiel v odtieňoch farby/.
Platba
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomne dohodnutých platobných podmienok.
V zásade platí povinnosť úhrady zálohovej faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti.
Platby sa môžu uskutočniť len poukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho,
uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v hotovosti v pokladni predávajúceho. Potvrdením o
platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná ihneď:
- ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
- ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadĺžený
- proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
- nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho.
Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:
- trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
- požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 1% nad platnou úrokovou sadzbou
- posunúť dodací termín
- odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci.
Pri odstúpení predávajúcehoi od zmluvy v prípade, že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať
/osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho/ je predávajúci oprávnený hotové, prípadne
rozpracované časti dodávky daPri odstúpení predávajúcehoi od zmluvy v prípade, že je vyrobený
tovar, ktorý sa nedá predať /osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho/ je predávajúci
oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich
náhradu.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých
podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

