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Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy SENSORIKA s.r.o.
1. Objednání zboží
1.1. Odběratel uplatní požadavek na odběr zboží formou závazné objednávky. V zájmu
komplexního pokrytí požadavku a připravení zboží k expedici předloží objednávku
poštou, faxem, e-mailem.
1.2. Případné změny (sortimentní, kvantitativní) již předložené objednávky může uplatnit
odběratel nejpozději do 10 kalendářních dnů před datem potvrzené expedice. Po tomto
termínu dodavatel bude akceptovat změny pouze v rozsahu svých možností.
1.3. Dodavatel zpracuje zaslanou objednávku do 3 pracovních dnů po jejím obdržení a
objednávku potvrdí odběrateli (e-mailem, faxem apod.). V potvrzení uvede datum
expedice a uvede i případné zboží, které nebude schopen zajistit.
2. Ceny
2.1. Není-li stanoveno jinak, platí, že cenou výrobku nebo služby (kalibrace a opravy) se
rozumí cena EXW dodavatele (aktuální ceník viz : www.sensorika.cz).
Expediční náklady (doprava, pojištění a další) a likvidace elektroodpadu nejsou zahrnuty
v ceně výrobku či služby a jdou k tíži odběratele.
2.2. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se cenou cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
3. Platební podmínky
3.1. Platby lze provádět převodem na účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) zásadně
nejpozději do uvedeného dne splatnosti. Platbu lze provést rovněž v hotovosti, nebo
formou dobírky.
Za den splatnosti považuje dodavatel den, kdy byla dlužná částka připsána na jeho účet
uvedený na daňovém dokladu, není-li ve smlouvě upraveno jinak.
Standardní splatnost našich faktur je 14 dní.
Po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem maximálně 30dní od data
vystavení faktury.
Smluvní strany se dohodly, že odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu v případě,
že odběratel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků. Výše smluvní pokuty se
sjednává na 0,05% z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.

U prvního obchodního případu uzavíraného s novým zákazníkem požadujeme standardně
platbu na zálohovou fakturu (proforma) ve výši 100% vč. DPH, nebo platbu za zboží
v hotovosti či na dobírku.
3.2. Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení výhradním vlastnictvím dodavatele.
4. Dodání zboží, převzetí zboží a záruky
4.1 Doklady vztahující se k dodanému zboží, které dodavatel předá odběrateli jsou :
dodací list, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a návod k obsluze s prohlášením o shodě.
4.2 Převzetí zboží je možné buď osobně v provozovně dodavatele nebo zasláním
prostřednictvím přepravce.
V případě prodlení odběratele s převzetím zboží je dodavatel oprávněn zboží určené
k vydání uskladnit na náklady a riziko odběratele.

4.3. Na dodané zboží se vztahují následující záruky viz Osvědčení o jakosti a kompletnosti
výrobku :
4.3.1. – nové přístroje : 2 roky
4.3.2. – kalibrace : 6 měsíců
4.3.3. – opravy : 6 měsíců vztažených k opravené závadě
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5. Kontrola a přijetí dodávky
5.1. Odběratel je povinen dle dodacího listu překontrolovat stav dodávky zboží a případné
zjevné nesrovnalosti neprodleně reklamovat formou a způsobem popsaným v Osvědčení
o jakosti a kompletnosti výrobku.
5.2. Reklamace nezbavuje odběratele povinnosti dodané zboží zaplatit a není důvodem
k prodloužení splatnosti faktury.
6. Zveřejnění
Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SENSORIKA jsou k nahlédnutí
i na www.sensorika.cz
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