Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen OP) se vztahují na kupní smlouvy a smlouvy o dílo,
v nichž společnost JONTECH s.r.o., se sídlem generála Svobody 335, 533 51 Pardubice –
Rosice, IČ 28802985, DIČ CZ 28802985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 28217 (dále jen Jontech) je
kupujícím nebo objednatelem.
2. Odchylná ustanovení ve smlouvě (přijaté nabídce) mají přednost před těmito OP.
II. Dodání zboží
1. Dodání zboží nebo díla (dále jen zboží) se uskutečňuje na základě objednávky (nabídky)
společnosti Jontech přijaté (potvrzené) prodávajícím nebo zhotovitelem (dále jen
dodavatel). Přijetí nabídky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny
se považuje za novou nabídku (protinávrh). Nabídka se považuje za přijatou, shodnou-li
se obě strany na celém jejím obsahu (dále jen smlouva). Přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou se vylučuje.
2. Jestliže je k objednávce připojena výkresová dokumentace, tvoří nedílnou součást
objednávky a dodané zboží musí být v souladu i s touto výkresovou dokumentací.
3. Dodání se uskutečňuje ve lhůtě a v místě uvedeném ve smlouvě, nebude-li stranami
dohodnuto jinak.
4. Společně se zbožím je (dále jen dodavatel) povinen předat materiálový certifikát, další
doklady, které se k zboží vztahují a dodací list.
III. Cena
1. Cena uvedená ve smlouvě je konečná. Její změna je možná jen na základě dohody
smluvních stran.
2. Cena za dodané zboží je splatná ve lhůtě uvedené ve smlouvě, nebude-li dohodnuta jiná
lhůta.
IV. Práva z vadného plnění, záruka
1. V případě dodání zboží s vadami má Jontech právo na odstranění vad dodáním nového
zboží bez vady, na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit
od smlouvy. Volba práva náleží společnosti Jontech.
2. Dodat nové zboží bez vady nebo odstranit vadu opravou (podle volby Jontechu) je
dodavatel povinen do dvou pracovních dnů od obdržení reklamace a to i v případě, že
reklamaci neuznává. Jestliže tak neučiní, má Jontech právo zajistit dodání bezvadného
zboží nebo odstranění vady opravou třetí osobou na náklady dodavatele.
3. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do pěti
pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě potřeby odborného posouzení se tato
lhůta může přiměřeně prodloužit.
4. V případě prodlení dodavatele s vyřízením reklamace ve lhůtě uvedené v odst. 2 má
Jontech nárok na smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč za každý den
prodlení. Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním.
5. Záruka za jakost na dodané zboží činí 24 měsíců.

