Obchodní podmínky montáží
1.Platební podmínky
1.1. Materiál, který zůstává nedílnou součástí stavby např. trubky, tvarovky, izolace, spotřební materiál atd.
bude zaplacen:
1.1.1 V hotovosti při dodání materiálu na místo určení.
1.1.2 Převodem na bankovní účet /materiál bude dodán po připsání smluvené částky na účet zhotovitele/.
1.2. Materiál, který není nedílnou součástí stavby např. kotle, odkouření, otopná tělesa, sanita, baterie atd.
bude zaplacen:
1.2.1. V hotovosti při potvrzení objednávky.
1.2.2. Převodem na bankovní účet při potvrzení objednávky.
a/ Pokud nedojde k předání hotovosti, nebo převodu smluvené částky na účet zhotovitele před objednáním
zboží, nebude zboží objednáno a objednávka tím zaniká.
b/ Pokud se objednané zboží liší od specifikace materiálu uvedené v projektové dokumentaci, bude na
objednávku brán zř etel pouze v př ípadě písemné objednávky s uvedením př esných objednacích
čísel výrobce.
/ po domluvě lze akceptovat objednávku elektronickou cestou/
1.3.Montážní práce, vč. dopravy a režie budou zaplaceny:
1.3.1. V případě, že celková cena nepřesáhne částku 30 000,00 Kč , v hotovosti nebo převodem na
bankovní účet účet po dokončení a př edání díla.
1.3.2. V případě, že celková cena přesáhne částku 30 000,00 Kč , zálohou v hotovosti během prováděných
prací /výši zálohy stanoví zhotovitel př ed zahájením prací a podpisem smlouvy/, a doplatkem v
hotovosti, nebo př evodem na bankovní účet.
1.4.Splatnost faktur:
1.4.1. Splatnost faktury je 14 dnů.
1.4.2. V některých případech lze splatnost prodloužit, důvod prodloužení splatnosti musí být uveden ve
smlouvě o dílo.
1.4.3. V případě nedodržení splatnosti faktury si dodavatel účtuje 0,5% za každý den prodlení z fakturované
částky.
/bude uvedeno ve smlouvě o dílo/

2. Záruční podmínky
2.1. Záruka na materiál:
2.1.1. Na dodaný materiál se vztahuje záruční doba dle platných záručních a obchodních podmínek
výrobce.
2.1.2. Dojde-li při převzetí zboží ke zjištění vad, nebo kazů, přebírá vyřízení výměny /případné opravy/ zboží
zhotovitel- fa. Ekorhermeu s.r.o.
2.1.3.Dojde-li k poškození zboží během montáže, ještě před předáním díla, přebírá vyřízení výměny
/př ípadné opravy/ zboží zhotovitel – fa. Ekothermeu s.r.o.
2.1.4. Dojde-li k poškození zboží po předání díla, vyřízení výměny /případné opravy/ zboží si zajištuje
zhotovitel popř . investor.
/všechny záruční listy budou předány při podpisu předávacího protokolu, pokud budou dodrženy výše
uvedené platební podmínky/
2.2. Záruka na montáž:

2.2.1. Na veškeré provedené práce pro fyzické osoby, se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, na veškeré
provedené práce pro právnické osoby a osoby kupující práci na IČO, se vztahuje záruční doba 6
měsíců..Dále viz Obchodní a Občanský zákoník.
2.2.2. Pokud bude při vyřizování záruky zjištěno, že vinu za vzniklou závadu nenese zhotovitel, bude
př ípadnou opravu hradit investor /popř . objednatel/ .
2.2.3. Záruční doba nabývá platnosti při splnění podmínek uvedených v odstavci 1.3. a 1.4.
3. Ostatní
3.1. Veškeré práce budou prováděny dle technické dokumentace, kterou dodá objednatel popř. investor.
3.2. Veškeré změny oproti technické dokumentaci budou zapsány v objednávkovém listě zhotovitele,
podepsané objednatelem popř . investorem.
/zápis bude obsahovat i vyčíslení nákládů na změnu /
3.3. Před započetím montážních prací bude vždy vypracována smlouva o dílo, kromě zakázek u nichž
celková cena nepř esáhne částku 30 000,00 včetně DPH, tam mohou práce začít na základě ústní
dohody.
3.4. Ostatní ujednání budou součástí smlovy o dílo.

