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VŽDY VYHLEDEJTE VEŠKEROU LITERATURU S INFORMACEMI O MONTÁŽI VÝROBKU, JEHO ÚDRŽBĚ NEBO PODPOŘE,  
KTERÁ JE UVEDENA NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU.

Smluvní podmínky/Záruka
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7. VLASTNICTVÍ: Zboží prodané za těchto podmínek 
prodeje zůstane ve vlastnictví prodávajícího až do úplného 
zaplacení. Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu odmítne 
dodávku zboží, prodávající si vyhrazuje právo uložit zboží ve 
skladu podle svého výběru na riziko a náklady kupujícího.

8. DODÁNÍ: Uvedená doba dodání zboží je pouze orientační. 
Pokud prodávající překročí dobu dodání, nemá kupující nárok  
ani na odškodnění ani na odmítnutí zboží, pokud by to 
prodávající neschválil doporučenou poštou. Prodávající však 
vyvine veškeré přiměřené úsilí, aby dodal zboží v termínu 
uvedeném v potvrzení objednávky. Prodávající nenese 
odpovědnost ze zpoždění provedení či za neprovedení 
působené okolnostmi mimo kontrolu prodávajícího včetně, 
mimo jiné, vyšší mocí, požárem, záplavou, válkou, opatřením 
vlády, stávkami, neschopností získat suroviny nebo prodlením 
přepravců. Takto ovlivněná množství mohou být vyloučeny  
ze smlouvy, ale smlouva jinak nebude ovlivněna. 

9. Přijaté objednávky nemohou být zrušeny bez našeho 
písemného souhlasu. Žádné výrobky nelze vrátit bez  
našeho písemného souhlasu. Objednávky nestandardního  
(tj. nezrušitelného/nevratného) výrobku nelze zrušit. 
Společnost Victaulic nepřistoupí k vrácení takového  
výrobku výměnnou za kreditní položku. Společnost Victaulic 
si vyhrazuje právo změnit označení výrobků ze standardních 
na nestandardní a naopak. Tuto změnu lze provést kdykoli 
bez oznámení a bez vzniku jakékoli povinností. Další 
informace vám poskytne společnost Victaulic.

10. VRÁCENÉ VÝROBKY Zaslané zboží nelze vrátit, pokud 
nebyl prodávající písemně informován o důvodu vrácení, 
nebyla mu dána možnost ověřit si, že reklamovaná vada 
nebo nedostatek existuje, a nesouhlasil s existencí této vady 
či nedostatku. Pokud prodávající písemně uzná vrácení zboží 
z jiného důvodu, než je vada nebo nedostatek, vyhrazuje si 
právo na poplatek za dopravu, opravu a navíc manipulační 
poplatek, který se rovná třiceti procentům (30 %) fakturované 
ceny takto vráceného zboží.

1. PŘIJETÍ: Žádná smlouva nebude platná, pokud ji prodávající 
písemně nepřijme. Ústní objednávky ani odchylky od našich 
všeobecných podmínek prodeje nejsou platné, pokud nejsou 
přijaty písemně. Dodávky prodávajícího se skládají pouze ze 
zboží, dokladů a služeb specifikovaných v cenové nabídce. 
Pokud kupující přijme cenovou nabídku, znamená to, že také 
přijímá všeobecné podmínky prodeje prodávajícího a aktuální 
podmínky nahrazuje všechny potikladné podmínky kupujícího.

2. PLATNOST: Pokud není dohodnuto jinak, cenová nabídka 
prodávajícího platí 30 dnů. Po této lhůtě musí být tato 
cenová nabídka potvrzena.

3. DOPRAVNÍ PODMÍNKY: EX WORKS. Pokud není uvedeno 
jinak v potvrzení objednávky, všechny daně, odvody, cla, 
poplatky a náklady splatné při nebo po  
dodání s ohledem na zboží, jdou na účet kupujícího.

4. MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY: Minimální čistá 
hodnota objednávky (pouze hodnota výrobku - s výjimkou 
DPH) je 100 EUR/USD/GBP (7000 INR).

Jakákoli objednávka nižší než minimální hodnota objednávky 
bude zvýšena o 50 EUR/USD/GBP (3500 INR). Tato částka 
bude přidána na potvrzení objednávky/fakturu jako 
administrativní poplatek.

5. RIZIKO ZTRÁTY A POŠKOZENÍ: Pokud není v potvrzení 
objednávky uvedeno jinak, dodávka se uskuteční ze 
závodu z logistického centra uvedeného dole na potvrzení 
objednávky. V této době přejde riziko ztráty na kupujícího. 
Na základě písemného požadavku kupujícího prodávající 
sjedná, aniž by za to byl jakkoli zodpovědný, pojištění 
přepravovaného nákladu proti ztrátě nebo poškození,  
ale jménem kupujícího a na jeho náklady. 

6. PLATBA: Pokud není na faktuře uvedeno jinak, všechny 
platby se budou provádět v EUR na bankovní účet 
prodávajícího. Pokud není písemně sjednáno jinak,  
termín splatnosti je 30 dnů od data faktury. Nezaplacení 
v dané lhůtě bude mít za následek automatické 2% 
(dvouprocentní) zvýšení nezaplacené částky za měsíc,  
a to bez dalšího upozornění.

1.0 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Systémové číslo Umístění

Zpracoval Datum

Část: Specifikace Odstavec

Schváleno Datum
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Odpovědnost uživatele za výběr a použitelnost produktu.
Každý uživatel nese konečnou zodpovědnost jak za rozhodnutí o použitelnosti výrobků společnosti 
Victaulic pro konkrétní konečný účel v souladu s průmyslovými normami a projektovými 
specifikacemi, tak i za provedení montáže, údržby, bezpečnost a varování podle pokynů společnosti 
Victaulic. Nic v tomto či jakémkoli jiném dokumentu, žádné ústní doporučení, rada nebo názor 
kteréhokoli zaměstnance společnosti Victaulic nelze považovat za souhlas se změnou, úpravou, 
nahrazením či netrváním na libovolném ustanovení standardních prodejních podmínek, 
montážních pokynů či tohoto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti společnosti Victaulic.

Práva duševního vlastnictví
Žádné prohlášení obsažené v tomto dokumentu o možném nebo navrhovaném použití jakéhokoli 
materiálu, výrobku, služby nebo konstrukce není zamýšleno a nesmí být interpretováno jako 
udělení licence v rámci některého patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví společnosti 
Victaulic nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností zahrnující toto použití nebo 
konstrukci ani jako doporučení použít tento materiál, výrobek, službu nebo konstrukci v případě 
porušení libovolného patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví. Termíny „patentovaný“  
nebo „žádost o patent je v řízení“ odkazují na patenty konstrukce nebo užitné vzory nebo 
patentové přihlášky výrobků a/nebo způsobů použití v USA a/nebo dalších zemích.

Poznámka
Tento produkt musí být vyroben společností Victaulic nebo podle specifikací společnosti Victaulic. 
Všechny produkty se musí montovat v souladu s aktuálními pokyny pro instalaci/montáž 
společnosti Victaulic. Společnost Victaulic si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobku, 
konstrukce a standardního vybavení bez dalšího upozornění a jakýchkoliv závazků.

Instalace
Vždy VYHLEDEJTE příručku nebo pokyny pro montáž výrobku společnosti Victaulic, který instalujete. 
Příručky, které obsahují veškeré instalační a montážní údaje, jsou součástí každé zásilky výrobků 
společnosti Victaulic a jsou k dispozici ve formátu PDF na našem webu www.victaulic.com.

Záruka
Podrobné informace najdete v části Záruka aktuálního ceníku nebo se obraťte na společnost 
Victaulic.

Obchodní známky
Victaulic a všechny ostatní značky společnosti Victaulic jsou obchodní značky nebo registrované 
obchodní značky společnosti Victaulic, a/nebo jejích přidružených společností v USA a/nebo 
ostatních zemích.
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1.0 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE (Pokračování)

11. ZMĚNA VÝROBKU: Vyhrazujeme si právo změnit 
v případě potřeby konstrukci nebo materiál výrobku,  
a to bez předchozího upozornění. 

12. VÝKRESY: Výkresy a technické údaje uvedené v cenových 
nabídkách prodávajícího jsou pouze orientační. Pro montáž 
nebudou závazné, pokud nebudou certifikovány. Všechny 
dokumenty předané kupujícímu zůstávají ve vlastnictví 
prodávajícího. Nesmí být předány třetím stranám,  
kopírovány a použity v souvislosti s touto smlouvou.

13. KONTROLA: Pracovníci kontroly nebo expeditingu 
kupujícího budou přijati pouze po domluvě s oddělením 
péče o zákazníky prodávajícího. Je zásadou prodávajícího 
neakceptovat žádné kontroly (expediting) svých prodejců. 
V případě požadované kontroly bude zboží fakturováno dva 
týdny po předání zprávy „Zboží je připraveno ke kontrole“  
a naše faktura bude splatná podle podmínek uvedených 
výše, od data vydání faktury.

14. VÝBĚR PRÁVA A JURSDIKCE: Platnost, plnění, výklad 
a účinnost těchto podmínek se budou řídit belgickým 
právem, včetně Jednotného zákona upravujícího uzavírání 
smluv o mezinárodní koupi zboží, který Belgie ratifikovala. 
Jakýkoli soudní spor v souvislosti s těmito podmínkami bude 
rozhodovat soud v hlavním místě podnikání prodávajícího. 
Avšak bez ohledu na výše uvedené prodávající může dle 
svého uvážení podat žalobu na kupujícího u soudu v 
hlavním místě podnikání kupujícího.

15. REKLAMACE: Pokud do deseti (10) dní od data přijetí 
neuplatní kupující žádnou reklamaci v písemné formě, 
znamená to, že se kupující zříká uplatnění všech reklamací 
ohledně tohoto zboží.

2.0 ZÁRUKA

Na všechny své výrobky poskytujeme záruku, že za normálních 
podmínek použití a provozu budou prosty všech závad 
na materiálu a řemeslném zpracování. Náš závazek podle 
této záruky je omezen na opravu nebo výměnu výrobku 
podle našeho uvážení v našem výrobním závodě, a to po 
dobu jednoho roku od dodávky původnímu kupujícímu; 
takové zboží musí být vráceno s vyplaceným přepravným. 
Naše kontrola musí nahlášenou závadu potvrdit k našemu 
zadostiučinění.

TATO ZÁRUKA VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ 
ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ 
JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL. JEDINÝM A 
VÝHRADNÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM KUPUJÍCÍHO 
BUDE OPRAVA NEBO VÝMĚNA VADNÝCH VÝROBKŮ, JAK JE V 
TOMTO DOKUMENTU JIŽ STANOVENO. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ 
S TÍM, ŽE NEBUDE MÍT NÁROK NA ŽÁDNÝ JINÝ NÁPRAVNÝ 
PROSTŘEDEK (ANI, MIMO JINÉ, V PŘÍPADĚ NÁHODNÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ KVŮLI ZTRÁTĚ ZISKU, ZTRÁTĚ 
PRODEJE, ZRANĚNÍ OSOBY NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU  
NEBO LIBOVOLNÉ JINÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTĚ).

Společnost Victaulic nepřejímá, ani neopravňuje žádnou 
osobu k přijetí žádné odpovědnosti v souvislosti s prodejem 
těchto výrobků.

Tato záruka neplatí pro žádné výrobky, které byly 
použity nesprávně, došlo k zanedbání nebo nehodě, 
byly opraveny nebo změněny libovolným způsobem 
mimo výrobní závod společnosti Victaulic nebo které 
byly použity způsobem odporujícím pokynům nebo 
doporučení společnosti Victaulic.  Společnost Victaulic 
nebude odpovědná za žádné konstrukční chyby 
v důsledku nepřesných nebo neúplných informací 
dodaných kupujícím nebo jeho zástupci.

Položky zakoupené společností Victaulic a dále prodané 
budou opatřeny zárukou původního výrobce zařízení, 
přenesenou na zákazníky společnosti Victaulic.

PLATNOST

10. PROSINCE 2015
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