Obchodní podmínky
Maqfort
1.

2.

3.

4.

5.

Cena
1.1. Uvedená cena nezahrnuje DPH (není-li uvedeno jinak). DPH bude účtována sazbou platnou v době dodání.
1.2. Naše nabídky vyprší po 14 dnech (není-li uvedeno jinak).
1.3. Uvedená cena nezahrnuje doručení (není-li uvedeno jinak).
1.4. Pokud není uvedeno jinak, je uvedená cena pouze ilustrativní a účtovaná cena bude naše aktuální cena v době dodání.
1.5. Sazby daně a cla na zboží budou ty, které platí v době dodání.
1.6. Kdykoli před dodáním můžeme upravit cenu tak, aby odrážela jakékoli zvýšení našich nákladů na dodání zboží.
Dodání
2.1. Všechny uvedené dodací lhůty jsou pouze odhady.
2.2. Při zpožděném dodání nemáte vůči nám žádný nárok na sankce ze zpoždění (včetně nepřímých nákladů nebo následné ztráty nebo zvýšení
ceny zboží).
2.3. Zboží můžeme dodat po částech. Každá část je považována za samostatnou smlouvu.
2.4. Můžeme odmítnout dodávku, pokud:
2.4.1.věříme, že by to bylo nebezpečné, nezákonné nebo nepřiměřeně obtížné; nebo
2.4.2. prostory (nebo přístup do nich) jsou pro naše vozidlo nevhodné.
2.5. Pokud zboží nepřijmete a neodvezete do čtrnácti dnů od data na dodacím listu, vyhrazujeme si právo vybírat skladovací poplatky při denní
sazbě 100kč za 1 čtvereční metr.
Riziko
3.1. Zboží je od okamžiku dodání na Vaše riziko.
3.2. Dodání probíhá buď:
3.2.1.v našich prostorách (pokud zajišťujete přepravu); nebo
3.2.2.ve vašich provozovnách nebo na vámi zadané adrese (pokud zajišťujeme přepravu).
3.3. Při dodání musíte zboží zkontrolovat. Pokud je nějaké zboží poškozeno nebo nedodáno, musíte o nám napsat do 7 dnů od doručení nebo
očekávané dodací lhůty. Musíte nám (a jakémukoli dopravci) poskytnout spravedlivou šanci zkontrolovat poškozené zboží.
3.4. Když zařizujeme dopravu my a pokud je dodané zboží poškozeno přepravou, musíte sepsat reklamační protokol s přepravcem, nafotit
škodu a informovat nás do 7 dnů. Pokud tak neučiníte nemáte vůči nám žádný nárok na opravu, výměnu nebo odškodnění.
Platební podmínky
4.1. Jste povinni zaplatit bankovním převodem dle faktury před dodáním, pokud nemáte schválený kreditní účet. Splatnost faktury je 15 dní.
4.2. Pokud máte schválený kreditní účet, je platba splatná nejpozději 30 dnů od vystavení zálohové faktury, pokud není písemně dohodnuto
jinak.
4.3. Pokud nám nezaplatíte v plné výši v den splatnosti, můžeme:
4.3.1.pozastavit nebo zrušit budoucí dodávky;
4.3.2.zrušit jakoukoli nabízenou slevu;
4.3.3.vám účtovat úroky sazbou stanovenou 0,5% za den z celkové ceny bez DPH vypočteno (denně) od data splatnosti do uhrazení; před
a po jakémkoli rozsudku (pokud soud nerozhodne jinak);
4.3.4.požadovat od vás odškodnění v plné výši
4.3.5.získat zpět (podle bodu 4.7) náklady na právní kroky, které vás přimějí zaplatit.
4.4. Pokud máte schválený kreditní účet, můžeme jej zrušit nebo snížit váš kreditní limit. Cokoliv z tohoto můžeme kdykoli udělat bez
předchozího upozornění
4.5. Nemáte právo započíst žádné peníze, které od nás můžete požadovat, proti všem, co nám můžete dlužit.
4.6. Zatímco nám dlužíte peníze, máme zástavní právo na veškerý váš majetek, který máme v držení.
4.7. Jste povinni nás v plné výši odškodnit a zbavit nás veškerých nákladů a závazků, které nám mohou vzniknout (přímo nebo nepřímo včetně
nákladů na ﬁnancování, včetně nákladů na právní zastoupení včetně plné náhrady a nákladů na pokyn agentuře pro vymáhání pohledávek
k vymáhání dlužné částky) nám (pokud existuje) po vašem jakémkoli porušení vašich povinností podle těchto podmínek.
Vlastnické právo
5.1. Dokud nezaplatíte všechny dluhy vůči nám:
5.1.1. veškeré námi dodané zboží zůstává naším majetkem;
5.1.2.musíte jej uskladnit, aby byly jasně identiﬁkovatelné jako naše vlastnictví;
5.1.3.musíte jej pojistit (proti rizikům, pro která by je obezřetný vlastník pojistil) a dodržovat za nás politiku důvěry;
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5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

6.

7.

8.

5.1.4.toto zboží můžete používat a prodávat v běžném obchodním styku, avšak pokud: toto právo jsme zrušili (písemným informováním);
nebo tanete se insolventními.
V případě platební neschopnosti nás musíte okamžitě písemně informovat.
Pokud vaše právo používat a prodávat zboží končí, musíte nám dovolit zboží odvézt.
Máme vaše povolení vstoupit do všech prostor, kde může být zboží uskladněno:
5.4.1.kdykoli jej zkontrolovat; a
5.4.2.poté, co vaše právo na jejich používání a prodej skončilo, je odvézt, v případě potřeby pomocí přiměřené síly z vaší strany.
Navzdory našemu zadržení vlastnického práva ke zboží máme právo zahájit soudní řízení s cílem získat zpět cenu za dodané zboží, pokud
nám nezaplatíte do data splatnosti.
Nejste náš agent. Nemáte oprávnění uzavřít jakoukoli smlouvu naším jménem.

5.6.
Záruky
6.1. Zaručujeme, že zboží odpovídá popisu v našem formuláři potvrzení objednávky.
6.2. Neposkytujeme žádnou jinou záruku (a vylučujeme jakékoli záruky nebo podmínky, které by jinak byly implikovány), pokud jde o kvalitu
zboží nebo jeho vhodnost pro jakýkoli účel.
6.3. Pokud se domníváte, že jsme dodali zboží, které je vadné z hlediska materiálu nebo zpracování, musíte:
6.3.1. co nejdříve nás informovat (písemně) s úplnými údaji; a
6.3.2. dovolte nám to vyšetřit (možná budeme potřebovat přístup do vašich prostor a ke vzorkům produktů).
6.4. Pokud se zjistí, že zboží je vadné z hlediska materiálu nebo zpracování (na základě našich šetření), a vy jste splnili tyto podmínky (v bodě
6.3) v plném rozsahu, přepracujeme (podle naší volby) zboží, vyměníme zboží nebo vrátíme peníze. Vezměte prosím na vědomí, že pokud
bylo zboží předáno třetí osobě, nepřijímáme vrácení zboží ani žádné nároky na vady.
6.5. Neodpovídáme za žádné jiné ztráty nebo škody vzniklé ze smlouvy nebo z dodání zboží nebo jeho použití, i z nedbalosti, včetně (pouze jako
příklad);
6.5.1. přímá ﬁnanční ztráta, ztráta zisku nebo ztráta z používání; a
6.5.2. nepřímá nebo následná ztráta, tj. pozdní pokuty
6.6. Naše celková odpovědnost vůči vám (z jediné příčiny) za škody na majetku způsobené naší nedbalostí je omezena podmínkami pojištění.
6.7. U všech ostatních závazků neuvedených jinde v těchto podmínkách je naše odpovědnost omezena na náhradu ceny zboží.
6.8. Nic z těchto podmínek neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti.
6.9. Nic z těchto podmínek neovlivňuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvodné nepravdivé prohlášení.
6.10. Musíte se přesvědčit, že objednané zboží je vhodné pro zamýšlený účel, pro který má být zboží použito. Neposkytujeme designové služby a
poskytujeme pouze speciální ohýbací službu, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
6.11. Pokud má být námi dodané zboží používáno třetí stranou, je vaší zodpovědností zajistit, aby zboží bylo vhodné pro účel zamýšlený třetí
stranou. Nebudeme akceptovat žádné nároky od vás nebo třetí strany, které vzniknou v situaci, kdy by zboží bylo zkontrolováno před tím,
než bude předáno třetí straně a dojde k nějaké chybě.
Speciﬁkace
7.1. Pokud připravujeme zboží v souladu s vašimi speciﬁkacemi nebo pokyny, musíte zajistit, aby:
7.1.1. speciﬁkace nebo pokyny byly přesné;
7.1.2. zboží připravené v souladu s těmito speciﬁkacemi nebo pokyny bude vyhovovat účelu, pro který jej hodláte používat; a Vaše
speciﬁkace nebo pokyny nepovedou k porušení práv duševního vlastnictví třetí strany ani k porušení platných zákonů nebo předpisů.
7.2. Vyhrazujeme si právo;
7.2.1.provádět jakékoli změny ve speciﬁkacích našeho zboží, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby splňovaly všechny platné
bezpečnostní nebo zákonné požadavky; a
7.2.2. provádět bez předchozího upozornění jakékoli drobné změny v našich speciﬁkacích, které považujeme za nezbytné nebo žádoucí.
Volný výdej materiálů
8.1. Přestože je při nakládání s vašimi volně výdejními materiály (nebo volně výdejními materiály třetích stran, které nám byly dodány za vás),
věnována maximální pozornost, nejsme odpovědní za chování materiálů během ohýbání. Pokud se materiál během ohýbání, zdeformuje,
zlomí nebo nalomí během ohýbání, neuznáme a nepřijmeme žádné nároky na jeho ztrátu. S volně výdejnými materiály se zachází a jsou
ohýbány výhradně na vaše vlastní riziko.
8.2. Pokud dodáváte volně výdejné materiály, musíte zajistit, aby se dodané materiály bezpečně ohýbaly, aniž by došlo k ohrožení zdraví nebo
bezpečnosti. Musíme být písemně informováni o všech zvláštních bezpečnostních opatřeních, která je třeba přijmout. Pokud tak neučiníte,
může to mít za následek vážné nehody a soudní řízení proti vám.

9.

Certiﬁkace materiálu
9.1. Certiﬁkáty materiálů budou dodány na vyžádání. Nemáme žádné hutní zařízení a spoléháme na dodavatele materiálu, kteří dodávají
materiály ve správné speciﬁkaci. Jakékoli nároky na nespeciﬁkované materiály nepředstavují žádnou nedbalost u nás a budou postoupeny
dodavateli materiálu.
10. Tolerance
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10.1. Všechny položky budou dodávány s komerčními tolerancemi spojenými s výrobním a stavebním průmyslem, které jsou uvedeny na našich
webových stránkách; www.maqfortproduction.cz Přesnější tolerance (jako jsou široce používané u obráběných součástí) nejsou obecně
dosažitelné během ohýbacích a lisovacích operací.
10.2. Před zahájením práce musíte uvést ve fázi dotazu požadované tolerance a vyžádat si objasnění našich tolerancí.
11. Vrácení zboží
11.1. Vrácení zboží přijímáme pouze od vás:
11.1.1. na základě naší předchozí dohody (písemně potvrzeno);
11.1.2. zaplacením dohodnutého manipulačního poplatku (pokud nebylo zboží při dodání vadné);
12. Exportní podmínky
12.1. Ustanovení 9 těchto podmínek platí (s výjimkou případů, kdy je to v rozporu s jakoukoli písemnou dohodou mezi námi), pokud zboží
dodáváme přes mezinárodní hranici nebo do zahraničí.
12.2. Incoterms“ Mezinárodní obchodní komory, které jsou v platnosti v době uzavření smlouvy, se vztahují na vývoz, ale tyto podmínky
převládají, pokud existuje jakýkoli rozpor.
12.3. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáno ze závodu v místě naší výroby.
12.4. Pokud nám má být zboží zasláno cestou, která zahrnuje námořní dopravu, neodpovídáme za dodání a přidruženou spolupráci s úřady.
12.5. Jste zodpovědní za zajištění testování a kontroly zboží v našich prostorách před odesláním (pokud není dohodnuto jinak). Neodpovídáme za
žádné vady zboží, které by byly zjevné při kontrole, ledaže by byl před odesláním uplatněn nárok reklamace. Neodpovídáme za žádné škody
během přepravy.
12.6. Neodpovídáme za smrt nebo zranění způsobené použitím zboží dodaného na území jiného státu.
13. Zrušení
13.1. Objednávku nesmíte zrušit, pokud se písemně nedohodneme (a poté se použijí ustanovení 13.1 a 13.2).
13.2. Pokud smlouvu zrušíte, nebudete mít další nároky vůči nám na základě této smlouvy.
13.3. Pokud je objednávka zrušena (z jakéhokoli důvodu), pak nám musíte zaplatit za všechny zásoby (dokončené nebo nedokončené), které pak
můžeme za objednávku držet (nebo ke které jsme zavázáni).
13.4. Můžeme pozastavit nebo zrušit objednávku písemným oznámením, pokud:
13.4.1.nám nezaplatíte žádné peníze v době splatnosti (na základě objednávky nebo jinak);
13.4.2.stanete se insolventním;
13.4.3.nesplníte své závazky podle těchto podmínek.
14. Zřeknutí se práv a změny
14.1. Žádné zpoždění při vymáhání některého z našich práv neznamená vzdání se některého z našich práv. Zřeknutí se odpovědnosti nebude
účinné, pokud nebude písemně podepsáno námi.
14.2. Žádná varianta těchto podmínek není závazná, pokud:
14.2.1.není vyhotovena (nebo zaznamenána) písemně;
14.2.2.není podepsaná jménem každé strany; a
14.2.3.výslovně uvádí úmysl tyto podmínky měnit.
14.3. Všechny objednávky, které u nás zadáte, se budou řídit těmito podmínkami (nebo jakýmikoli jinými, které můžeme vydat, abychom je
nahradili). Zadáním objednávky u nás se výslovně vzdáváte jakýchkoli podmínek, které můžete mít, pokud nejsou v souladu s našimi
podmínkami.
15. Vyšší moc
15.1. Pokud nemůžeme splnit naše závazky vůči vám (nebo je nedokážeme splnit pouze při nepřiměřených nákladech) z důvodu okolností, které
jsou mimo naši kontrolu, můžeme zrušit nebo pozastavit jakýkoliv z našich závazků vůči vám, bez odpovědnosti.
15.2. Příkladem těchto okolností je Boží zásah, nehoda, výbuch, válka, terorismus, požár, povodeň, dopravní zpoždění, stávky a další průmyslové
spory a obtížné získání zásob.
16. Všeobecné
16.1. Na každou smlouvu uzavřenou podle těchto podmínek se vztahuje české právo.
16.2. Pokud jste více než jedna osoba, má každý z vás podle těchto podmínek několik povinností.
16.3. Jsou-li některé z těchto podmínek nevymahatelné, jak jsou navrženy:
16.3.1.neovlivní vymahatelnost žádné z těchto podmínek; a
16.3.2.pokud by byla proveditelná, kdyby byla pozměněna, bude se s ní tak zacházet,
16.4. Můžeme vás považovat za insolventního, pokud:
16.4.1.nemůžete splácet své dluhy v době jejich splatnosti; nebo
16.4.2.vy (nebo jakákoli položka vašeho majetku) se stanete předmětem:
16.4.2.1.jakéhokoli formálního insolvenčního postupu (jehož příklady zahrnují narušení, likvidaci, správu, dobrovolná ujednání
(včetně moratoria) nebo bankrot);
16.4.2.2.jakákoli žádost nebo návrh na formální insolvenční řízení; nebo
16.4.2.3.jakákoli žádost, postup nebo návrh v zahraničí s podobným účinkem nebo účelem.
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16.5. Jakékoli oznámení kohokoliv z nás, které má být doručeno za těchto podmínek, může být doručeno tak, že jej odešle nebo doručí pošta nebo
email na adresu production@maqfort.cz. Všechna tato oznámení musí být podepsána.
16.6. Jediná prohlášení, na která se můžete spolehnout při uzavírání smlouvy s námi, jsou písemná prohlášení někoho, kdo je naším oprávněným
zástupcem, a buď:
16.6.1. jsou obsažená v našem odhadu (nebo v průvodním dopise) a nebyla stažena před uzavřením smlouvy; nebo
16.6.2. která výslovně uvádějí, že se na ně můžete spolehnout při uzavírání smlouvy.
16.7. Upozorňujeme, že můžeme osobní údaje o vás převést na ty, které můžeme jmenovat za účelem správy účtu nebo vymáhání dlužné částky.
To může zahrnovat například předávání informací o vás našim pojistitelům, agentům pro vymáhání pohledávek a právním zástupcům,
pokud nám nezaplatíte.
16.8. Pokud není výslovně písemně dohodnuto, veškeré námi poskytnuté nástroje, vzory, materiály, výkresy a další údaje zůstávají naším
majetkem
16.9. Můžeme zadat částečné nebo úplné plnění smlouvy.
16.10.Nesmíte postoupit svá práva.
16.11.Spoluprací s námi souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle stanov uvedených na stánkách www.maqfortproduction.cz
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