odlahami
1.

V eobecné ustanovenia – tieto podmienky vymedzujú základné pojmy, upravujú vzájomné práva a povinnosti
spolo nosti SOLIDWAY, s.r.o. (ako dodávate a) a jej odberate ov (ako zákazníkov), pokia tieto nie sú bli ie
pecifikované vzájomnou kúpno-predajnou zmluvou. V ostatn ch, tu nespomenut ch ustanoveniach, sa
vzájomné vz ahy riadia v eobecn mi legislatívnymi podmienkami.

2.

Aktuálna ponuka dodávate a – predstavuje v etok ponúkan sortiment, vrátane predajn ch cien, ktor
dodávate prezentuje na svojich webov ch stránkach www.solidway.sk, www.solidneparkety.sk, v tla en ch
materiáloch (katalógy, letáky) alebo emailov ch ponukách. Táto ponuka sa s oh adom na dostupnos tovaru
na sklade delí:
a) skladov sortiment
b) objednávkov sortiment
c) v predaj

3.

Ceny – na objednan tovar sa vz ahujú ceny platné v dobe objednania tovaru. Ceny sú uvedené v aktuálne
platnom cenníku vedenom samostatne, alebo ako sú as grafickej ponuky (web, katalóg). Dodávate si
vyhradzuje právo zmeny cien.

4.

Objednávka – objednaním tovaru sa odberate zaväzuje objednan tovar odobra a zaplati v dohodnutom
termíne. Zárove t m vyjadruje súhlas s t mito V eobecn mi obchodn mi podmienkami.

5.

Spôsoby objednania
a. cez webov portál www.solidneparkety.sk (potreba registrácie)
b. emailom na objednavky@solidway.sk
c. telefonicky na zákazníckej linke +421 41/285 81 37 (PO-PI, 7:30 – 16:00 hod.)
d. osobne na prevádzke dodáváte a (SOLIDWAY, s.r.o., trková 973/23A, 010 01 ilina, PO-PI, 7:30 – 16:00h.)
e. cez obchodného zástupcu SOLIDWAY http://www.solidway.sk/obchodni-zastupcovia/

6.

Nále itosti objednávky - za ú elom bezchybného spracovania objednávky je potrebné, aby ka dá objednávka
obsahovala:
názov odberate a
adresu doru enia tovaru
po adovan , resp. dohodnut termín plnenia (dodania) objednávky
kontaktnú osobu - ktorá objednávku poslala, spolu s telefonick m a emailov m spojením
jednozna nú identifikáciu objednan ch v robkov
objednávané mno stvá s uvedením mernej jednotky
-

7.

Termín objednania – najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného d a pred po adovan m d om
dodania tovaru (platí pri objednaní tovaru, ktor je v dostato nom dostupnom mno stve na sklade).

8.

Dátum dodania - zákazník je pri objednávke povinn informova dodávate a o po adovanom termíne dodania
objednaného tovaru. Dodávate následne s oh adom na aktuálnu dostupnos tovaru (skladov , objednávkovy
sortiment) zákazníka informuje, i je po adovan termín dodania reálny a ak nie, dohodne so zákazníkom in
termín dodania. V prípade ome kania platieb faktúr, záloh. faktúr, príp. in ch platieb zo strany odberate a, má
dodávate právo posunú termín dodania, zru i rezerváciu objednaného tovaru, príp. zru i celú objednávku.

9.

Dostupnos tovaru – sortiment ozna en v aktuálnej ponuke ako skladov , resp. skladov akciov , sa dodávate
sna í dr a skladom v dostato n ch mno stvách, tzn. e je ho mo né zvy ajne ihne expedova (viz. bod
11-14). V prípade, e dôjde k v padku zásob zo strany dodávate a, resp. v robcu a tovar nebude skladom,
dodávate ho zabezpe í v najbli om mo nom termíne. Pri nedostupnosti tovaru, alebo pri objednávke polo ky
„na objednávku“, bude termín dodania konzultovan individuálne.

10. Rezervácia tovaru – v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade je objednan tovar rezervovan na meno
odberate a iasto ne alebo úplne. Dodávate potvrdí
zákazníkovi prijatie objednávky a informuje ho
o rezervácií tovaru. Je snahou dodávate a expedova tovar naraz, ke je objednávka rezervovaná úplne, tzn.
ke je kompletne pripravená na expedovanie.
11. Zásielkou - sa rozumie sumár v etkého tovaru zasielaného vlastnou, alebo externou dopravou na jeden raz na
jednu adresu/miesto dodania. Zásielka tovaru nemusí by toto ná s objednávkou ani faktúrou za tovar.
12. Dodacie lehoty – s oh adom na dostupnos tovaru rozli ujeme dodanie:
a. Nasledujúci pracovn de – za predpokladu, e objednávka bola dodávate ovi doru ená v prac. de do
12:00 hod. a tovar je u dodávate a skladom, doru enie bude nasledovn pracovn de v ase medzi 8:00
a 17:00 hod. (po celej SR)
b. Ihne – pri osobnom odbere (na prevádzke SOLIDWAY, s.r.o., trková 973/23A, 010 01 ilina, PO-PI, 7:30 –
16:00h.)
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V eobecné obchodné podmienky

13. Dopravné poplatky
•
•

pri hodnote zásielky 100
pri hodnote zásielky < 100

- neú tujeme poplatok, doprava je GRÁTIS
- ú tujeme poplatok 10

V etky ceny sú bez DPH

14. Zodpovedn interval zasielania tovaru - s oh adom na body 7-13 si dodávate vyhradzuje právo upravi
po adované termíny dodania a kumulova objednávky odberate a na jednu adresu dodania do max. 2
zásielok t denne.
15. Sprostredkovaná doprava tovaru – v rámci slu ieb pravideln m odberate om poskytujeme mo nos doru i
tovar na akúko vek adresu v SR (napr. na adresu koncového zákazníka). Dopravné a termínové podmienky sú
rovnaké ako pri doprave na adresu prevádzky odberate a (body 7-14).
16. Vykládka tovaru – dodávate garantuje vylo enie tovaru po prvé uzamykate né dvere. Zákazník je povinn
s oh adom na mno stvo a hmotnos objednaného tovaru zabezpe i obslu né a usklad ovacie kapacity pre
vylo enie tovaru. Pri neprevzatí zasielky, resp. pri opakovanom doru ení, je dodávate oprávnen ú tova
odberate ovi dodato né náklady, ktoré mu t m vznikli.
17. Kontrola tovaru, prevzatie tovaru – zákazník je povinn si tovar pri prevzatí skontrolova . Prípadné po kodenie,
resp. nezrovnalosti so sprievodn mi dokladmi, je nutné nahlási dodávate ovi najneskôr do 24 hodín emailom
alebo telefonicky. Neskor ie reklamácie dodávky tovaru nebudú akceptované. Pri po kodení zasielky je
odberate , resp. koncov zákazník povinn toto pozna i do prepravn ch dokladov a necha si ich potvrdi
vodi om dodávate a resp. vodi om pedi nej slu by. Pokia je mo né, vyhotoví o tom fotodokumentáciu, ktorú
následne po le dodávate ovi. Bez zápisu o po kodení zásielky podpísaného vodi om dodávate a, resp.
vodi om pedi nej slu by, nie je mo né reklamáciu po kodenia tovaru uzna .
18. Vratné/v menné palety - vä ina tovaru je expedovaná na tovarov ch dreven ch paletách. Bez oh adu na
typ (unifikované, jednorázové, europalety), dodávate po aduje vrátenie/v menu prepravn ch paliet. V mena
sa realizuje pri doru ení tovaru vrátením, alebo v menou za adekvátnu náhradu priamo vodi ovi dodávate a,
alebo vodi ovi pedi nej slu by. V prípade nevrátenia palety je dodávate oprávnen zákazníkovi paletu
ú tova (europaleta = 5 /ks bez DPH, neeuropaleta = 3 /ks bez DPH).
19. Vrátenie tovaru – tovar je mo né vráti dodávate ovi len vo v nimo n ch, vopred dodávate om odsúhlasen ch
prípadoch, a to v hradne tovar z aktuálneho skladového sortimentu. Pri vrátení tovaru odberate platí 10%-n
storno poplatok z ceny tovaru + dopravné náklady do skladu dodávate a: 10 za ka d BALÍK (0-50 kg), 30 za
ka dú EUROPALETU (120x80 cm, do 1000 kg), 70 za ka dú vä iu PALETU (nad 120x80 cm, do 1000 kg). Ú tovn
doklad - dobropis na vráten tovar bude vystaven v dy a po jeho skontrolovaní na sklade dodávate a. Pokia
by vráten tovar pri iel na sklad dodávate a po koden , resp. v neoriginálnych alebo znehodnoten ch
obaloch, odberate nemá právo na dobropisovanie takéhoto tovaru.
20. Fakturácia – v zmysle § 71 ods. 1 zákona . 222/2004 Z.z. dodávate nie je povinn zasiela originál da ového
dokladu - faktúru s tovarom alebo po tou. V prípade, ak faktúra nebude sú as ou zásielky, za le dodávate
faktúru v elektronickej forme na dohodnutú emailovú adresu. V prípade potreby udelí odberate dodávate ovi
súhlas so zasielaním elektronickej faktúry.
21. Platobné podmienky – ak nie je medzi dodávate om a odberate om uzavretá individuálna kúpno-predajná
zmluva, sú platby za tovar a slu by realizované v hotovosti, na dobierku, prípadne na zálohovú faktúru. Pri
objednávkom sortimente vystaví dodávate odberate ovi zálohovú faktúru, a po úhrade ktorej bude tovar
objednan u v robcu. Pri platbe Zálohovej faktúry musia by finan né prostriedky na ú te dodávate a
minimálne 1 prac. de pred plánovan m dodaním tovaru, ktor je u dodávate a skladom.
22. Záru né a reklama né podmienky – v zákonom stanovenej záru nej lehote zabezpe í dodávate opravu alebo
v menu oprávnene reklamovaného tovaru. Dodávate je oprávnen odmietnu reklamáciu ako neoprávnenú
v prípade zistenia, e tovar bol in talovan v rozpore s návodom na montá , resp. pou ívan v rozpore s
návodom na pou itie. Reklama né a záru né podmienky sú bli sie pecifikované v samostatnom
„Reklama nom poriadku“.
23. Závere né ustanovenia – tieto V eobecné obchodné podmienky platia od dátumu vydania do vydania
nov ch.
V iline, d a 6.6.2016, Ján Stanko, konate
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