Keiblinger GmbH
A – 3454 Reidling, Europastraße 7

Všeobecné obchodné podmienky
1.

Pre všetky naše dodávky platia iba nasledujúce dodacie podmienky. Platí to aj v prípade, keď
objednávateľ odvoláva na svoje podmienky a objednávku potvrdzuje podľa svojich podmienok.

sa

2.

Všetky naše ponuky sú nezáväzné. Objednávka sa považuje za prijatú až vtedy, keď prijatie objednávky
písomne potvrdíme. Vedľajšie ujednania, záruky a dodatočné zmeny zmluvy sú záväzné iba vtedy, keď sú
písomne potvrdené.

3.

Všetky nami uvedené a zmluvne dojednané ceny nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty a odpovedajú aktuálnej
kalkulačnej situácii a vždy platia dva mesiace. Ak sa zmenia mzdové náklady na základe ustanovení
kolektívnej zmluvy v obore obchodu, alebo ak sa zmenia iné náklady ovplyvňujúce výkonnosť, ako sú
náklady na materiály, energie, dopravu, zahraničnú prácu, financovanie, atď., a my tieto zmeny nemôžeme
ovplyvniť, dôjde k odpovedajúcemu zvýšeniu alebo zníženiu cien. V prípade, ak nebola urobená ponuka,
budú sa počítať cenníkové ceny v Eur platné v deň dodania.

4.

Ak nie je dohodnuté inak, môžu sa za primerané ceny vyúčtovať zmeny v objednávke alebo dodatočné
objednávky.

5.

Dodacie lehoty sú vždy približné a nezáväzné. Nepredpokladané prekážky pri výrobe alebo pri dodaní, ako aj
ťažkosti pri obstarávaní materiálu, pracovnej sily, dopravných prostriedkov, výpadky energie, atď., nás
oprávňujú posunúť termín dodania, alebo od objednávky úplne alebo čiastočne odstúpiť. Platí to aj v prípade
účinku vyššej moci a iných mimoriadnych okolností.

6.

Dodávka začína v závode výrobcu (stroje) alebo v sklade v Reidlingu. Doprava sa uskutočňuje na účet a na
riziko objednávateľa, alebo podľa zvláštnej dohody. Naše predajné ceny nezahŕňajú inštaláciu a uvedenie do
prevádzky, ak toto nie je zmluvne výslovne dojednané.

7.

Objednávateľ sa postará o to, aby pred začiatkom montáže boli dokončené všetky stavebné prípravné práce,
hlavne dokončenie základov, prívody a odvody vody a prípojky elektrickej energie. Elektrickú energiu a vodu
potrebnú na montáž poskytuje objednávateľ. Ak dôjde k opozdeniu montáže z dôvodu prekážok na
stavenisku, budú vznikajúce náklady (náklady na čakanie a cestovné náklady) vyúčtované objednávateľovi
formou samostatného vyúčtovania.

8.

Pri objednávkach do 40,- Eur si pripočítame poplatok za spracovanie 5,- Eur u objednávok vo
vnútrozemskom styku a 10,- Eur u objednávok zo zahraničia.

9.

Ak nie je dohodnuté inak, uskutoční sa platba ihneď po obdržaní faktúry. V ojedinelých prípadoch alebo
v prípade nových zákazníkov si vyhradzujeme právo na dodávku na dobierku.

10. Aj v prípade nezavineného oneskorenia platby zo strany kupujúceho, sme oprávnení účtovať poplatky
za oneskorenie vo výške 12%, poplatky za upomienku a poplatky za exekúciu. V prípade zapojenia
exekučného úradu sa tieto náklady budú tiež účtovať.
11. Až do úplného zaplatenia všetkých našich požiadaviek je dodávaný tovar našim výlučným majetkom.
12. Prípadné regresné pohľadávky, ktoré na nás bude smerovať zmluvný partner alebo tretia osoba z titulu
zodpovednosti za vady výrobku, sú vylúčené, iba ak by oprávnená osoba dokázala, že sme chybu zapríčinili
v našej oblasti a že bola spôsobená minimálne hrubou nedbalosťou.
13. Všetky zmluvy, dodatočné zmeny, doplnky, vedľajšie ujednania, atď., sú platné len v písomnej forme
a s originálnym podpisom.
14. Miesto realizácie dodávky je: A-3454 Reidling, Europastraße 7
15. Platí rakúske materiálne právo. Vylučuje sa aplikácia obchodného práva UN. Pri uzatváraní zmlúv sa používa
nemčina.
16. Pri rozhodovaní o sporných otázkach, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je výlučne príslušný miestny súd v mieste
sídla podniku.

