Všeobecné obchodní podmínky
1. Předmět
Následující prodejní a dodací podmínky platí pro všechny dodávky, výkony i služby, (především technické plyn a zařízení, kapalné
plyny a kalibrační směsi, uhlovodíkové plyny přídavné materiály a příslušenství) prodávajícího MS Technika PRO s.r.o. Jednotlivé
dodávky budou upřesňovány objednávkami kupujícího.
2. Ceny
Ceny zboží, služeb a majetkové sankce se určují podle aktuálních ceníků platných v prodejním místě. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Slevy z cen se poskytují na základě písemné dohody. Ceny plynů se rozumí bez obalu v paritě EXW (Ex Works) sklad prodávajícího.
3. Dodací podmínky
Jednotlivé dílčí dodávky určuje kupující objednávkou, kde určí množství, termín a místo dodání. Dodací lhůta 3 dnů začíná běžet
dnem potvrzení objednávky prodávajícím, pokud nedošlo k žádné jiné písemné dohodě. Od povinnosti dodávky, resp. od dodržení
dohodnutého termínu, osvobozují prodávajícího události vyšší moci. Za událost vyšší moci se považují všechny okolnosti nezávisle
na vůli stran a to zejména přírodní katastrofy, požár, povodeň apod., přerušení mezinárodní dopravy, pracovní konflikty, těžké
provozní poruchy apod. V tomto případě prodávající neodkladně informuje kupujícího. Riziko spojené s nakládáním, vykládáním a
dopravou plných a prázdných obalů, nebo zkapalněných plynů přebírá za hranici dodávky kupující. Pokud není domluveno jinak,
považuje se za hranici dodávky prodejní místo prodávajícího.
4. Platební podmínky
Platby za dodané zboží a vykonané služby se uskutečňují v zásadě za úhradu účtovaného obnosu v hotovosti při převzetí, pokud
nedošlo k žádným jiným písemným dohodám. Nedodržení platebních podmínek opravňuje prodávajícího k zastavení dalších
dodávek anebo k dodávce zboží pouze proti platbě v hotovosti a zároveň k vymáhání vzniklých pohledávek. Kompenzace nebo
pozastavení plateb z jakýchkoliv protinároků neuznaných prodávajícím je vyloučeno.
5. Stanovení množství plynu
U stačených plynů se množství udává při teplotě +15°C a tlaku 0,1 MPa. Množství plynů zkapalněných a rozpuštěných se stanovuje
podle hmotnosti. Zbytkové obsahy u vrácených lahví, svazků lahví a kontejnerů nepodléhají náhradě.
6. Obaly
Tlakové lahve, svazky, kontejnery a jiné (dále jen „obaly“) ve vlastnictví prodávajícího jsou zákazníkovi přenechány formou nájmu
pouze pro odběr plynů prodávajícího. Každé jiné použití je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno. Přenechání obalů třetím
osobám není povoleno. Zadržovací právo na obaly je vyloučené. Obaly včetně veškerého příslušenství ve vlastnictví prodávajícího je
kupující povinen vrátit zpět na příslušné prodejní místo prodávajícímu a to nepoškozené a neznečištěné. V opačném případě je
prodávající oprávněn uplatňovat na místě hotovostní platbu dle ceníku za poškozené nebo zničené či ztracené, případně za
nevrácené obaly a příslušenství, případně poškozené či zničené obaly nepřevzít. Dojde-li ke ztrátě, zničení, nebo poškození obalu, je
kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, popř. rovněž policii České republiky, jedná-li se o
přestupek či trestný čin. Za pronájem obalů se účtuje nájemné podle aktuálního počtu obalů a počtu dní (kalendářních) pronájmu.
Celkový počet obalů u kupujícího, odebraný od prodávajícího, který je uveden na fakturách prodávajícího, se považuje za uznaný.
Námitky jsou přípustné do 30 dnů od vystavení faktury. Výše denního, dlouhodobého a dodatkového nájemného se řídí dle ceníku.
Má-li kupující lahev nebo svazek déle než 3 měsíce bez obrátky, zaplatí dodatkové nájemné. Kupující ručí za jemu přenechané obaly
od doby expedování ze skladu prodávajícího až do jejich vrácení do skladu prodávajícího a to i v případě vyšší moci. Pokud
prodávající zajišťuje dopravu, kupující ručí v tomto případě za jemu přenechané obaly od okamžiku jejich vyložení z dopravního
prostředku, až do doby jejich naložení na dopravní prostředek, pokud odvoz prázdných obalů zajišťuje také prodávající. Pokud
kupující bude od prodávajícího odebírat zkapalněné plyny, musí být vždy předem uzavřena písemná smlouva. Prodávající i kupující
jsou povinni za účelem kontroly vést záznamy o počtu obalů. Na žádost prodávajícího je kupující povinen provést alespoň 1 x ročně
odsouhlasení počtu obalů na základě fyzické inventury, a to zejména v případech nesrovnalosti.
7. Záruka a odpovědnost za škodu
Jakákoliv reklamace týkající se kvality dodávek, nesprávného množství v obalech apod. je nutné provést do 10 – ti dnů po dodávce.
Pozdější reklamace se neuznávají. Při oprávněné reklamaci bude kupujícímu zajištěna náhrada dodávky. Kupující ve vlastním zájmu
kontroluje stav (druh, počet) dodávek, který je uveden na dodacím listě a faktuře. V případě jakýchkoliv rozdílů musí kupující
písemně informovat prodávajícího do 10 – ti dnů ode dne dodávky. V opačném případě se stav kvality, druhu a počtu dodávky
považuje za odsouhlasený.
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