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Všeobecné obchodní podmínky 
 

 
1. Pro všechny naše dodávky platí výhradně naše dále uvedené dodací podmínky. Tyto platí také tehdy, když 

objednatel odkazuje na jeho podmínky a smlouvu potvrdí ve vazbě na své podmínky. 
 
2. Všechny naše nabídky jsou nezávazné. Zakázka je přijata teprve tehdy, když přijetí zakázky je námi písemně 

potvrzeno. Vedlejší ujednání, ujištění a dodatečné změny smlouvy nebo dodatky smlouvy jsou závazné, jen 
když jsou písemně potvrzeny. 

 
3. Všechny námi jmenované  nebo sjednané ceny jsou bez daně z přidané hodnoty a odpovídají aktuální situaci 

v kalkulacích a jsou vždy platné  dva měsíce. V případě, že se změní mzdové náklady na základě pravidel 
pro kolektivní vyjednávání v obchodní branži nebo jiné k zajištění vytvoření výkonů nutných nákladů jako jsou 
náklady na materiály, energie, dopravu, cizí pracovníky, financování atd, bez možnosti námi tyto ovlivnit, 
budou tyto ceny odpovídajícně zvýšeny nebo sníženy. V případě, že nebyla vystavena nabídka, budou  v den 
dodání zúčtovány platné katalogové ceny v euro. 

 
4. Pokud není sjednáno jinak, mohou být změny objednávky nebo dodatečné objednávky zúčtovány v 

přiměřených cenách. 
 
5. Dodací lhůty jsou vždy jen přibližné a nezávazné. Nepředpokládatelné překážky ve výrobě nebo v dodání, 

jakož i v obstarání materiálů, pracovních sil, dopravních prostředků, výpadek energií atd.  nás opravňují 
přesunout dodací termín nebo od objednávky úplně nebo z části odstoupit. Toto platí také pro případ vyšší 
moci nebo jiných neobvyklých okolností. 

 
6. Dodávky se uskutečňují ze závodu výrobce (stroje) nebo ze skladu v Reidlingu. Zaslání je na účet a 

nebezpečí objednatele nebo podle zvláštního ujednání. Naše prodejní ceny neobsahují instalaci a uvedení 
do provozu mimo připady, kdy je toto výslovně sjednáno. 

 
7. Objednatel se musí postarat, aby  veškeré přípravy v místě byly ukončeny před začátkem montáže, 

obvzláště zhotovení základů, přívodů a odvodů vody a přívodu proudu. Proud a vodu poskytne  pro montáž 
objednatel. Bude-li montáž z důvodů na straně objednatele zpožděna, budou objednateli zvlášť vyúčtovány 
odpovídající náklady (čekací doba, cestovní náklady). 

 
8. Při objednávkách pod 40,-EUR účtujeme zpracovací poplatek ve výši 5,- EUR u tuzemských objednávek a 

10,- EUR u zahraničních.   
 
9. Pokud není ujednáno jinak, proběhne po obdržení účtu plná úhrada (netto). V jednotlivých případech nebo u 

nových zákazníků si vyhrazujeme právo dodávky na dobírku. 
 
10. I při nezaviněných zpožděních platby kupujícím jsme oprávněni vyúčtovat úroky ve výši 12% a rovněž 

veškeré náklady na vymáhání a inkaso. V případě angažování inkasní kanceláře budou zúčtovány náklady 
na tuto kkancelář. 

 
11. Až do úplného zaplacení všech našich nároků zůstává dodané zboží naším majetkem. 
 
12. Případné regresní nároky, které smluvní partneři nebo třetí strana proti nám vyvodí z titulu záruky za produkt 

iSd PHG, jsou vyloučeny s výjimkou těch, když oprávněný z regresu dokáže, že chyba byla způsobena v 
naší sféře a  byla minimálně způsobena hrubou nedbalostí.  

 
13. Všechna ujednání, dodatečné změny, doplňky, vedlejší ujednání atd. jsou platná pouze v písemné formě s 

originálním podpisem. 
 
14. Místo plnění je  A-3454 Reidling,  Europastraße 7  
 
15. Platí rakouské materiální právo. Použitelnost  EU - obchodního práva je vyloučena. Smluvní jazyk je 

němčina. 
 
16. K rozhodnutí všech sporů, které vzniknou z této smlouvy,  je výlučně oprávněný soud v sídle  místa 

podnikání. 


