Všeobecné obchodní podmínky platné pro výrobu,dopravu a ukládání betonu.
1/ Předmět dodávek a rozsah platnosti.
Předmětem jsou čerstvé betony vyráběné v souladu s ČSN EN 206-1 a technické normy SVB ČR 01-2004.
2/ Smluvní vztah.
Smluvní vztah vzniká mezi prodávajícím a kupujícím na základě písemné objednávky kupujícího,uzavřením kupní smlouvy nebo smluvní
objednávky.
3/ Objednání čerstvého betonu, dopravy a čerpadel.
1. Objednávky na dodávku betonu kupující uplatňuje do 12 hod předchozího dne.
2. Objednávky na čerpadlo betonu kupující uplatňuje minimálně dva dny předem.
3. Objednávky na soboty, neděle a svátky musí být dohodnuty nejpozději dva dny předem.
4. Zrušení objednávky musí být oznámeno bez zbytečného odkladu. Výrobky již naložené je objednatel povinen uhradit v plné výši.
4/ Dodávka a dodávané množství.
1. Dodávkou se rozumí dodání výrobku na místo určení ve stanoveném množství, čase a jakosti.
2. Na každou dodávku vystaví dodávající dodací list obsahující informace dle čl. 7.2 a 7.3 ČSN EN 206-1
3. Jednotlivé dodávky jsou dodávány dle nosnosti dopravních prostředků. Jeli požadavek na menší množství, než je kapacita vozidla, hradí
kupující dopravné, jako by vozidlo bylo plně vytíženo.
4. Na dohodnuté časy dodávky není kupující vázán v případě zásahu vyšší moci, poruchy výrobního zařízení nebo poruchy v dodávkách
el. energie nebo vody, pokud je prodávající nemohl předvídat.V takových případech se čas dodávky prodlužuje o dobu, po kterou
překážky
trvaly a nejde od prodávajícího požadovat odškodnění, ledaže by ze strany prodávajícího došlo k záměrnému nebo nedbalostnímu jednání.
5/ Místo plnění a pracovní podmínky na místě dodání.
1. Místem plnění je zpravidla místo trvalého uložení výrobku. V případě dopravy prostředkem kupujícího je místo plnění betonárka
prodávajícího.
2. Kupující je povinen zajistit v místě přejímky podmínky obecně platné z hlediska bezpečnosti práce, zejména sjízdnost a dostatečnou
únosnost komunikace. Kupující zodpovídá za znečistění veřejných ploch a komunikací a pokud k nim dojde, je povinen na svoje náklady
znečistění odstranit.
3. Pověřený pracovník kupujícího je povinen zajistit přejímku bez zbytečných prostojů aby nedošlo ke znehodnocení betonu nadměrnou
délkou prostoje.
6/ Cena a splatnost daňových dokladů
1. Veškeré ceny jsou sjednávány dohodou mezi kupujícím a dodávajícím. Pokud nejsou smluveny, platí ceny uvedené v ceníku platném
v době dodávky.
2. Vydáním nového ceníku pozbývají všechny platnost.
3. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním v hotovosti, nebo zálohovou fakturou.
4. Splatnost daňových dokladů je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.
7/ Jakost dodávky a její dokladování.
1. Prodávající odpovídá za to, že v době přejímky má výrobek vlastnosti odpovídající ČSN nebo podnikovým normám.
2. U výrobků dle receptur kupujícího prodávající odpovídá za předepsané složení a řádné odborné promíchání smšsi.
3. Jakost dodávaných výrobků je dokladována prohlášením shody a protokoly o kontrolních zkouškách v četnosti dle ČSN provedenými
nezávislou akreditovanou zkušebnou. Tyto protokoly jsou na vyžádání kupujícího zasílány po úplném uhrazení splatných faktur.
Požaduje-li kupující větší četnost případně jiný druh zkoušky, je nutné je předem objednat a náklady na tyto zkoušky nese kupující.
4. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti, pokud na příkaz kupujícího je na stavbě do směsi přidána voda nebo jiné přísady a příměsi,
nebo je vykládka delší než 60 minut a také v případě nesprávného zpracování a ošetřování betonu.
8/ Záruka a reklamační řízení.
1. Na výrobky poskytuje prodávající zákonem stanovenou záruku a to za předpokladu řádného odborného zpracování na stavbě.
2. Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned.
3. Prodávající se zavazuje, že v případě včasné reklamace vadný výrobek nahradí bezplatně, případně poskytne slevu na náhradní použití.
4. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti musí být reklamovány nejpozději do šesti měsíců od splnění dodávky.
V zápisu z reklamace musí být specifikováno přesně místo uložení výrobku a reklamované vlastnosti. Příslušná akreditovaná laboratoř
Prodávajícího provede za přítomnosti odpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího nedestruktivní a případně i destruktivní zkoušky.
9/ Závěrečná ustanovení.
1. Veškeré spory ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení.
2. Oblasti obchodních vztahů které neřeší TDP, kupní smlouva nebo smluvní objednávka se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoník a ostatních obecně platných právních norem.

