Všeobecné obchodní podmínky
Článek I: Informace
Produkty, které jsou zaslány Společnosti (Společností
se pro tyto obchodní podmínky rozumí společnost
Ionbond Czechia, s.r.o. IČO 26094908) ke zpracování,
musí doprovázet jednoznačné písemné sdělení,
popisující jejich množství, váhu a druh, zvláštní
vlastnosti nebo jiné zvláštnosti, případně analýzu
materiálů, značku a výrobce, eventuálně i předpisy a
doporučení těchto výrobců týkající se Objednatelem
(Objednatelem se pro tyto obchodní podmínky rozumí
zákazník, který si objednává či kupuje Smluvní služby,
přijímá cenovou nabídku Společnosti, nebo jehož
objednávka Smluvních služeb je přijata Společností)
požadovaného Zpracování (pojmem Zpracování se pro
tyto obchodní podmínky rozumí materiály s povrchovou
úpravou a služby spočívající v provádění povrchové
úpravy, které poskytuje Společnost Objednateli za
podmínek
stanovených
v těchto
všeobecných
obchodních podmínkách.
Článek II: Provedení objednávky
1) Společnost se zavazuje provést domluvené
Zpracování za použití svých dostupných znalostí a
zkušeností. V případě, že Produkty (Produkty se pro
tyto obchodní podmínky rozumí nástroje, zboží nebo
jiné produkty Objednatele, které jsou předmětem
Smluvních služeb) dodané Objednatelem mají skrytou
vadu, nebo jsou jinak poškozené, Společnost
negarantuje
standardní
kvalitu
Zpracování
a neposkytuje záruku.
2) Společnost nezaručuje, že Zpracované produkty
budou mít po Zpracování stejné vlastnosti, ať už
chemické, fyzikální nebo jiné, jako před Zpracováním.
Společnost není odpovědná za jakoukoli újmu, výdaje,
náklady či pohledávky, které Objednateli vznikly po
takovém Zpracování.
3) Společnost si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí
Produktů od Objednatele bez uvedení důvodu a jejich
pozdější odeslání Objednateli na jeho náklady.
Článek III: Kontrola
Pokud nebylo písemně ujednáno jinak, Společnost po
Zpracování kontroluje Produkty namátkovou kontrolou.
Článek IV: Dodací doba
1) Žádná objednávka učiněná u Společnosti nebude
považována za přijatou Společností a žádná smlouva
nevznikne, pokud a dokud Společnost nepotvrdí
bezpodmínečné přijetí takové objednávky v písemné
podobě.
2) Dodací doba počíná běžet dnem přijetí objednávky
Společností, ale ne dříve než Společnost obdrží
Produkty, které mají být zpracované a podklady,
informace a povolení potřebné ke Zpracování.
3) S výjimkou hrubé nedbalosti ze strany Společnosti
nezakládá překročení dodací doby právo Objednatele
úplně nebo částečně odstoupit od Smlouvy. Překročení
dodací doby nezakládá právo Objednatele přikročit
k vymáhání plnění Smlouvy, aniž by zaslal zákonnou
předžalobní výzvu.

Společnost si taktéž vyhrazuje právo pozdržet výkon
Smluvních služeb až do odsouhlasení zvýšené ceny.
2) Pokud nebylo písemně ujednáno jinak, faktura je
splatná okamžitě po jejím obdržení.
3) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny, má
Společnost nárok na úroky z prodlení ve výši 0,15%
z dlužné částky denně.
4) Společnost má právo zadržet Produkty a odmítnout
je předat Objednateli, pokud je Objednatel v prodlení
s úhradou splatné pohledávky vůči Společnosti.
Článek VI: Vady a námitky
1) Vady a námitky jakéhokoliv druhu, včetně vad
týkajících se množství, váhy a počtu musí být sděleny
Společnosti do 8 dnů od předání zpracovaných
Produktů. Po překročení této doby nebo změně stavu
Produktů odpadá možnost námitek. Promlčecí doba pro
uplatnění nároku je 1 rok od včasného uplatnění
námitek.
2) Pokud by reklamace ze strany Objednatele byla
oprávněná, je Společnost povinná výlučně k vrácení
ceny nebo k novému provedení Služeb.
Článek VII: Odpovědnost za vady
1) Odpovědnost za vady z této Smlouvy je omezena
výslovně na splnění povinností popsaných v článku II.
S výjimkou ustanovení článku VI bodu 2 se vylučují
nároky na náhradu škody.
2) S výjimkou hrubé nedbalosti na straně Společnosti,
Společnost není odpovědná za ztrátu nebo poškození
Produktu z důvodu požáru, exploze nebo poškození
vodou.
Článek VIII: Vyšší moc
1) Ve smyslu těchto všeobecných obchodních
podmínek se pod vyšší mocí rozumí takové okolnosti,
na které nemá Společnost vliv, a to i v případě, že jsou
v době podpisu smlouvy předvídatelné, a které trvale
nebo dočasně znemožní plnění Smlouvy, mimo jiné
válka, nebezpečí války, občanská válka, nepokoje,
pracovní stávka, bojkot zaměstnanců, problémy
s dopravou, požár a jiná znesnadňující narušení
provozu Společnosti nebo jeho dodavatelů.
2) V případě znemožnění plnění smlouvy jako důsledek
vyšší moci má Společnost právo opozdit plnění nejvýše
o 6 měsíců, aniž by bylo splnění povinnost vymáháno
soudně, případně může od Smlouvy částečně nebo
úplně odstoupit, aniž by měla povinnost uhradit škodu.
Článek IX: Použitelné právo
Pro všechny smlouvy, na které se celkově nebo
částečně uplatní tyto všeobecné obchodní podmínky,
platí české právo, přičemž u sporů vzniklých na
základě těchto smluv je místně příslušný soud v místě
sídla Společnosti.

Článek V: Cena a platba
1) Společností navržená cena za zpracování zahrnuje
cenu za práci včetně DPH a/nebo nákladů na balení.
Pokud se během provádění Smluvních služeb ukáže, že
náklady výrazně překračují domluvenou cenu,
vyhrazuje si Společnost právo cenu přiměřeně navýšit.
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