Všeobecné obchodné podmienky NAJ Klima s.r.o.
Všeobecné ustanovenia – OBJEDNÁVKY:
I. Základné ustanovenia
Predávajúci-dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu-objednávateľovi tovar-predmet objednávky na základe
podpísanej objednávky, ktorý je určený čo do druhu, množstva a ceny.
Predávajúci-dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet objednávky na dojednanom mieste zákazky. Predávajúci-dodávateľ
splní svoju povinnosť realizovať predmet objednávky jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela
kupujúcemu-objednávateľovi v dohodnutom mieste.
Kupujúci-objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa
odsúhlasenej cenovej ponuky. Kupujúci-objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku
podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
V prípade ak na strane predávajúceho-objednávateľa vznikne prekážka, ktorá bráni vykonaniu predmetu objednávky
riadne a včas, objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť cenu zodpovedajúcu už vykonanému predmetu objednávky.
II. Výhrada vlastníckeho práva
Zmluvné strany si dohodli výhradu vlastníckeho práva a to v tom zmysle, že vlastnícke právo k dodanému predmetu
objednávky prechádza na kupujúceho-objednávateľa až úplným zaplatením ceny predmetu objednávky.
III. Úroky z omeškania a sankcie
Pokiaľ zo strany kupujúceho-objednávateľa dôjde k omeškaniu úhrady faktúry o viac ako 7 dní, má predávajúcidodávateľ nárok na vyúčtovanie zmluvnej pokuty vo výške 6% z omeškanej čiastky a demontáž dodaného predmetu
objednávky na náklady kupujúceho-objednávateľa.
Ak je kupujúci-objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z
nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Kupujúci-objednávateľ má právo túto objednávku v termíne pred dodaním/montážou predmetu objednávky zrušiť
zaplatením odstupného vo výške 40% z ceny objednávky. Pokiaľ sa objednávka realizuje po častiach, je objednávateľ
oprávnený odstúpiť zaplatením odstupného aj od časti objednávky, v tom prípade sa uhrádza odstupné v alikvotnej
výške 40% z ceny nerealizovanej objednávky. Pokiaľ kupujúci-objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že netrvá na
realizovaní objednávky alebo jej časti, má za to, že prejavil vôlu zrušiť objednávku alebo jej časť zaplatením odstupného
a predávajúci-dodávateľ je oprávnený odstupné vymáhať.
IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že podpísaná objednávka zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Objednávka sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po 1 vyhotovení pre každú
zmluvnú stranu. Zmeny alebo doplnky k tejto objednávke je možné vykonať len písomnými dodatkami k objednávke.
Na ostatné veci, ktoré neboli dojednané objednávkou platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na
základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy,
predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri
záujmovom združení právnických osôb Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 45744718, zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade
Banská Bystrica pod číslom OU-BB-OVVS1-2014/036886-002. Spor bude rozhodovaný jedným rozhodcom
ustanovených podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konaní podradia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, výzvy a písomnosti, ktoré sa budú podľa objednávky doručovať, budú
doručované poštou doporučene na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví objednávky, resp. na poslednú písomne
oznámenú adresu, alebo osobným doručením. V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne
doručovanú zásielku odmietne prevziať, považuje sa zásielka za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. V prípade,
ak doporučenú zásielku doručovanú poštou pošta vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadanú v úložnej lehote
alebo s oznámením adresát neznámy, považuje sa zásielka za doručenú v posledný deň úložnej lehoty.
Zmluvné strany vyhlasujú, že objednávka bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, objednávku si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu objednávku podpisujú. Na znak súhlasu bola objednávka účastníkmi podpísaná a
oprávnená odtlačkom pečiatky objednávateľa a dodávateľa.

