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Obchodní podmínky fy. A.KTI, s. r. o., Brno
1. Kupní cena se rozumí cena zboží v korunách českých. Kupní cena se rozumí ve skladu fy. A.KTI, s. r. o.
(t.č. v Brně a/nebo v Praze). Kupní cena neobsahuje DPH. Doprava zboží ze skladu dodavatele na
místo určení není součástí ceny zboží. Náklady při vývozu do ciziny nejsou součástí ceny zboží. Návrh
technického řešení a konzultace na stavbě nejsou součástí ceny zboží.
2a. Kupující hradí cenu zboží v hotovosti při převzetí ve skladu nebo dopravci (zboží na dobírku) na základě
vystaveného účetního dokladu.
2b. Nebo prodávající požaduje zálohu na dodávku zboží. Po dodání zboží vystaví dodavatel fakturu - daňový
doklad, ve kterém vyúčtuje DPH a případnou cenu dopravy nebo množstevní rozdíly mezi objednávkou a
dodávkou. Rozhodným okamžikem pro fakturaci je dodání zboží, resp. datum předání zásilky přepravcem
kupujícímu.
3. Změní - li kupující dispozice a požadavky na dodávku zboží, je povinen i veškeré náklady vzniklé
v souvislosti s těmito změnami a to na základě vyúčtování předloženého prodávajícím. Pro tento případ
se lhůta splatnosti sjednává na 10 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V pochybnostech se má za to,
že faktura byla doručena třetím dnem od jejího odeslání kupujícímu. Pro případ prodlení se zaplacením
faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každý, i započatý týden prodlení. Je
- li kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které prodávajícímu
v důsledku tohoto prodlení vznikly.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající
neodpovídá za více náklady a následné škody způsobené zpožděním dodávky nebo vadami zboží, které
sám nezpůsobil.
5. Kupující je oprávněn reklamovat:
• Vady množství při převzetí zboží.
• Vady zboží zjevné do 15 dnů ode dne převzetí zboží
• Vady jakosti zboží do 7 dnů po zjištění kvalitativní vady, nejdéle však do 6 měsíců od dodání zboží.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem, kdy bylo zboží dodáno do sjednaného místa
plnění. Jestliže kupující odmítne převzít zboží a prodávající mu umožnil nakládat se zbožím, přechází
nebezpečí škody okamžikem oznámení prodávajícího o možnosti nakládat se zbožím.
7. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, dodává prodávající zboží dle standardů platných a obvyklých v zemi
výrobce.
8. Pokud by změnou právních předpisů nebo v důsledku jiných právních vad se stala některá ustanovení
kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nezpůsobuje tento nedostatek
neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jako celku. Smluvní strany se
pro takový případ zavazují, že neplatná a neúčinná ustanovení nahradí neprodleně takovým platným
ujednáním, aby bylo dosaženo sjednaného hospodářského účelu.
9. Ceny aktiSAFE platí v případě, že je zboží v ČR na skladě a platbě v hotovosti nebo zaplacením zálohy
před odběrem zboží ze skladu. Není-li na skladě, tyto ceny platí při objednání zboží 14 týdnů před
dodáním a při zaplacení zálohy 4 týdny před dodáním.
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