Všeobecné obchodné podmienky Schiessl, s.r.o.
1. Ceny
Ceny sú stanovené vo výške platného cenníka resp. aktuálnej ponuky a rozumejú sa FCO/EXW
sklad Nové Zámky, preclené bez DPH.
K účtovanej čiastke sa pripočítajú náklady na balenie a prepravu podľa sadzobníkov verejných
prepravcov.
Ceny medených rúrok a tvaroviek ako aj spájkovacích materiálov s obsahom striebra odvodzujú
výrobcovia od ceny kovov na londýnskej burze. Ak dôjde k veľkým cenovým výkyvom, budú ceny
medených rúrok a tvaroviek resp. spájkovacích materiálov upravované priebežne.
2. Objednanie tovaru
Objednávky prijímame písomne poštou, elektronicky alebo telefonicky. Pokiaľ u nás objednávate
prvýkrát, prosíme o nasledujúce údaje:
- úplné znenie obchodnej firmy podľa platnej registrácie , IČ, DIČ, IČ DPH, adresu sídla alebo miesta
podnikania vr. PSČ
- telefón, elektronická adresa (e-mail) a meno štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej jednať
v zmluvných vzťahoch,
- spôsob odberu tovaru, dátum vystavenia objednávky, dátum odberu a podpis osoby oprávnenej
jednať v zmluvných vzťahoch.
3. Platobné podmienky
Právo fakturovať vzniká predávajúcemu v okamihu splnenia dodávky . Ak nie je stanovené inak,
faktúra je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. U dodávok v hodnote vyššej než 10 000 €
je doba splatnosti predmetom vzájomnej dohody. Pri osobnom odbere je možné platiť hotovosťou.
Cena je uhradená v čase pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Pri nedodržaní
termínu splatnosti účtujeme zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň
z omeškania.
Odborným firmám je pri nákupe poskytnutá zľava z predajnej, cenníkovej ceny (tzv. rabat). Výška
základného rabatu je stanovená pre každú firmu individuálne.
4. Dodacie lehoty a odovzdanie tovaru
Dodacie lehoty a pre dodanie tovaru sú nasledovné:
- ihneď pri osobnom odbere, ak je tovar na sklade
- do 24 hodín, ak je tovar na sklade a je zasielaný expresnou službou (DHL,TOPTRANS EU, Slovak
Parcel Service, atď.)
- do 2 – 3 dní, ak je tovar zasielaný poštou
- na základe dohody pre tovaru, ktorý nie je skladom.
Splnením dodávky sa rozumie okamih prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho odovzdaním verejnému
prepravcovi resp. pošte v zmysle § 412,413 ,417 Obchodného zákonníka. V prípade, že kupujúci
objednaný tovar neprevezme alebo iným spôsobom dodávku zmarí, predávajúci je oprávnený tovar
uskladniť a kupujúcemu vyfakturovať cenu tovaru, náklady na prepravu a skladovanie. Neprijatie
alebo odmietnutie objednaného tovaru nemá odkladný účinok na úhradu tovaru.
5. Záručné podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v kvalite obvyklej pre dohodnutý druh tovaru. Ak nie je inak
stanovené, poskytujeme na nami dodaný tovar záručnú dobu 12 mesiacov od dátumu predaja alebo
od dňa odovzdania tovaru verejnému prepravcovi. U kondenzačných jednotiek sa v prípade
reklamácie vymieňa len poškodený diel, napr. len ventilátor alebo kompresor.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenia spôsobené neodbornou inštaláciou, neodborným
používaním prípadne neodborným zásahom, vr .neodborného odstraňovania chýb a alebo
nedodržaním predpísaného technologického postupu pri oprave, výpadmi alebo poruchami elektrickej
siete, živelnými pohromami alebo zásahmi vyššej moci..
Na základe rozhodnutia výrobcov (napr. u kompresorov a elektronických regulátorov) sa výmena kus
za kus neprevádza. V tomto prípade sa účtuje nový kus a poškodený sa po preskúšaní a vyjadrení
výrobcu dobropisuje. Predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie poškodenia a
kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady. Ak sa dodatočne zistí, že predávajúci za
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poškodenie nezodpovedá, má právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na
odstránenie poškodenia a všetkých nákladov s tým súvisiacich.
Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare a majetku kupujúceho alebo tretej osoby
v dôsledku neodbornej inštalácie alebo neodborného odstraňovania poškodenia príp. užívania,
chybnej manipulácie alebo za škody zavinené prepravou. Predávajúci ďalej nehradí náklady spojené
s dopravou osôb a materiálu pri vybavovaní reklamácie, uniknuté médiá (chladivo,
olej) ani ďalšie prípadné nepriame náklady reklamácie.
6. Vrátenie tovaru
Zakúpený tovar je možné vo výnimočných prípadoch vrátiť. Vrátenie tovaru je podmienené
dokladom o kúpe tovaru. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale výrobcu. Vrátenie
elektronických regulátorov, teplotných /vlhkostných resp. tlakových sond a filterdehydrátorov nie je
možné. Dôvodom je skutočnosť, že nemáme technologické vybavenie, aby sme preukázali
funkčnosť vráteného regulátora , sondy alebo dehydrátora. Kompresor je možné vrátiť len
v neporušenom obale a s neporušenými zátkami od výrobcu.
Pri vrátení tovaru účtujeme manipulačný poplatok vo výške 8€ za jednu tovarovú položku, ktorú
vedieme skladom. Tovar, ktorý nevedieme skladom a bol dodaný na základe špeciálnej objednávky
zákazníka sa nedá vrátiť .Tento tovar môžeme prevziať iba do komisionálneho predaja. Podmienkou
prevzatia tovaru do komisionálneho predaja je však včasná a úplná úhrada vystavenej faktúry.
7. Výhrada vlastníctva
Predávajúci si týmto vyhradzuje, že tovar zostáva až do úplného uhradenia zmluvnej ceny jeho
vlastníctvom. Počas tejto doby nesmie kupujúci tento tovar bez predchádzajúceho písomného
súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu, ani nesmie žiadnej tretej osobe zriadiť k tomuto
tovaru záložné právo. Počas tejto doby je povinný postarať sa riadne o tovar, aby nedošlo k jeho
poškodeniu, zničeniu alebo strate.
8. Zálohy - zapožičanie tlakových nádob
Tlakové nádoby/fľaše a sudy sú vratné obaly. Za požičanie sa účtuje poplatok vo výške
0,30€/ks/deň (opotrebovanie/amortizácia obalu). Ak kupujúci vráti obal do 21 dní od zakúpenia
chladiacej látky, poplatok nie je účtovaný. Ak kupujúci vráti obal 22. deň a neskôr, poplatok sa účtuje
od 1. dňa zapožičania. V prípade, že odberateľ obal nevráti do 90 dní, bude vyúčtovaný/predaný
v zmysle platného cenníka. Pokiaľ je chladivo dodávané v sudoch, účtuje sa za zapožičanie zmluvná
vratná záloha vo výške 400€ a poplatok za požičanie vo výške 4€/deň od 1.dňa zapožičania.
9. Naše identifikačné údaje
Schiessl, s.r.o.
Považská 16
940 01 Nové Zámky
IČ: 36 678 244 IČ DPH : SK2022252408
Daňový úrad Nové Zámky
Odd. Sro. Vl.č. 18651/N
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: 1580391005/1111
SWIFT: UNCRSKBX
Telefón pevná linka:
+ 421 35 6 444 701
Mobil: +421 905447394, +421 915 990 914
E-mail: info@schiessl.sk
Vydaním týchto Všeobecných obchodných podmienok strácajú platnosť všetky skôr vydané VOP.

V Nových Zámkoch, jún 2015
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