Všeobecné prodejní a dodací podmínky (AVLB) vydání 2004
Datum poslední aktualizace: 9.3.2017

1. Všeobecná ustanovení

6. Díly vtokového kanálu

.1 Předložené prodejní a dodací podmínky (AVLB) tvoří závazné
právní podklady pro smluvní vztahy mezi objednatelem a DGS,
pokud nebyla provedena protichůdná písemná zvláštní
ujednání.
.2 AVLB vyřazují z platnosti všechny jinak znějící objednatelem
předepsané podmínky – jedno v jakékoli formě – pokud je DGS
písemně neuznala.

2. Tvar odlitků
Když to nebylo výslovně mezi stranami ujednáno, firma DGS
není konstruktérem jí vyráběných kusů a z toho důvodu
nepřejímá žádnou odpovědnost za konstrukci.

3. Nabídka a zakázka
.1 Poptávka objednatele
specifikacemi.

musí

být

opatřena

technickými

.2 Nabídka DGS není závazná, když není prohlášena výslovně
pro určitou lhůtu jako závazná.
.3 K provedení objednávky je DGS povinna teprve po odevzdání
písemného potvrzení zakázky.

Objednatelem dodané díly vtokového kanálu podléhají jen a jen
jeho odpovědnosti a musí být v bezvadném stavu. Musí být
dodány DGS bezplatně a vyplaceně v dostatečném množství
(objednací množství +10%).

7. Dodací lhůty
.1 Dodací lhůty začínají od data potvrzení zakázky od DGS,
v žádné případě ale před datem, ke kterému byly objednatelem
dány k dispozici podklady, výrobní zařízení a detaily provedení.
.2 Závazný charakter dodací lhůty musí být stanoven objednatele
podle druhu a rozsahu. Bez takového zpřesnění platí termín
dodání jako přibližný.
.3 Při provozních poruchách, případech vyšší moci, jakož i
v případech zmetků je DGS zbavena povinnost dodržení dodací
lhůty. To platí také, když vzniknou jmenované zábrany během
zdržení nebo u dodavatelů.
.4 V žádném případě nemůže objednatel z nedodržení dodací
lhůty odvodit nárok na náhradu škody jakéhokoli druhu.

8. Balení
4. Předběžné studie a návrhy
.1 Vlastnická práva DGS na předběžné studie nepřecházejí
prodejem odlitků na odběratele.
.2 DGS si vyhrazuje právo vyúčtovat předběžnou studii, když
objednávka nepřijde do tří měsíců po předložení předběžné
studie.
.3 Objednatel nesmí návrhy firmy DGS bez jejího výslovného
souhlasu ani sám použít, ani předávat dál.

5. Výrobní prostředky
.1 Všechny výrobní prostředky (modely, měřidla, obráběcí nebo
kontrolní přípravky, licí nástroje atd.), které objednatel dodá,
musí mít jasné charakteristické znaky, nutné pro montáž a
použití a musí být dodány bezplatně na místo, uvedené firmou
DGS. Eventuální přizpůsobení nástroje na naše stroje se
sjednají mezi zákazníkem a DGS před spuštěním výroby.
Odpovědnost za přesnou shodu těchto výrobních prostředků
s plány a povinnostmi zůstává na objednateli. DGS nepřejímá
žádné záruky za vytěžovaní množství z dodaných nástrojů a
výrobních prostředků.

.1 Mimo předcházejících jinak znějících dohod mezi DGS a
objednatelem se balicí materiál započítá do dodávky
objednateli a přechází po zaplacení do jeho vlastnictví.
.2 Obaly, rámy, palety a ostatní materiály, které jsou vlastnictvím
DGS, musí být objednatelem vráceny v dobrém stavu a
nejpozději do 30 dnů po obdržení; jinak budou DGS
vyfakturovány.
.3 Když jsou balicí materiály, které jsou vlastnictvím objednatele,
používány DGS, musí je tento dodat v dobrém stavu nejpozději
k datu, sjednaném s DGS a na místo, udané DGS.
.4 Povinná zákonná ustanovení zůstávají nedotčená.

9. Dodávka a přechod rizik
.1 Pokud není sjednáno jinak, rozumí se dodávka tlakových
odlitků vždy ze závodu (podle Incoterms 2000).
.2 Jestliže chybí údaje o místě dodání nebo je dodání bez
zavinění DGS nemožné, platí dodávka jako provedená, když
DGS prohlásí, že zboží je připraveno k odeslání. Odlitky se pak
vyúčtují a uskladní na náklady, riziko a nebezpečí objednatele.

.2 Když je firma DGS vyzvána objednatelem k výrobě výrobních
prostředků, provede to DGS ve shodě s objednatelem a na
jeho náklady požadavků svých vlastních výrobních techniků.

./2

.3 Vlastnictví jakož i právo na duchovní vlastnictví vč. know-how,
na výrobní prostředky, navrhnuté nebo vylepšené DGS,
zůstávají u DGS.
.4 Nástroje zůstávají až k jejich zničení u DGS. To platí také, když
byly zcela nebo částečně zaplaceny objednatelem.
.5 Firma DGS je odpovědná za udržování forem v provozuschopném stavu. Náklady za udržení v provozuschopném
stavu a za náhradu nese objednatel. Jestliže nepřijdou žádné
další objednávky do pěti let od data poslední dodávky,
vyhrazuje si DGS právo zničit nástroje, pokud nebylo sjednáno
jinak.
Když objednatel z hotového nástroje do dvanácti měsíců
neodebere žádné díly, musí – místo nabídnutých a potvrzených
- zaplatit plné náklady na nástroj.
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.3 Nebezpečí přechází v okamžiku shora popsané dodávky, popř.
sdělené připravenosti k odeslání na objednatele.

16. Záruka

10. Transport

.2 Záruka DGS spočívá po dohodě s objednatelem v:
- udělení dobropisu na vadné díly;
- nebo jejich nahrazení;
- nebo jejich oprava popř. se musí nechat opravit.

V každém případě DGS převezme zásilku a s tím spojené
práce jen jako zmocněnec objednatele, který ji náklady za
odeslání po obdržení faktury musí uhradit. Je povinností
objednatele, který přejímá všechna rizika transportu, při
příchodu zboží přezkoušet stav, množství a shodu s dodacími
listy. Případné pojištění transportu je rovněž povinností
objednatele.

.1 V případě reklamace objednatele týkající se dodaných kusů
si DGS vyhrazuje právo tyto přezkoušet na místě.

.3 Aby nebyla ztracena shora uvedená záruka, musí objednatel
dodané zboží po příchodu přezkoušet, případné nedostatky
neprodleně po jejich zjištění písemně nahlásit DGS výslovně
požadovat náhradu nebo opravu dotyčných kusů. Záruční lhůta
je 12 měsíců od data dodávky.

11. Cena
.1 V zásadě platí smluvní dodací ceny nezdaněné ze závodu

17.Vyloučení další záruky

.2 Ceny jsou pevné nebo podle smluvní dohody klouzavé ceny,
které mohou být DGS periodicky měněny podle nákladů.

.1 Všechny případy porušení smlouvy a jejich právní následky
jakož i všechny nároky objednatele, jedno z kterého právního
důvodu jsou vzneseny, jsou upraveny v těchto podmínkách.
Zvláště jsou vyloučeny nároky, které nejsou výslovně sjednány
na náhradu škody, snížení, marné náklady na opracování,
zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy. V žádném
případě neexistují nároky objednatele na náhradu škod, které
nevznikly na samotném předmětu dodávky (následné škody),
jako jmenovitě výpadek výroby, ztráty na využití, nepřímé nebo
přímé škody, náklady na montáž a demontáž jakož i náklady na
zpětné dotazy. Toto vyloučení záruky neplatí pro právu
odporující záměry nebo hrubou nedbalost dodavatelů, avšak
platí také pro protiprávní záměry nebo hrubou nedbalost
pomocných osob. Další záruční nároky objednatele neexistují.

12. Platební podmínky
.1 Místo plnění pro platby je sídlo firmy DGS. Bez jinak znějícího
ujednání je třeba platby poskytnout netto bez skonta do 30 dnů
po datu faktury.
.2 Každá prodleva v placení po jedné písemné upomínce má za
následek úroky z prodlení k diskontní sazbě Švýcarské národní
banky se 4 procentní přirážkou.
.3 S vyfakturovanými pohledávkami DGS se smějí zúčtovávat jen
DGS písemně uznané nebo právně stanovené vzájemné
pohledávky objednatele.

13. Hmotnost kusu
V případě prodeje odlitků dle hmotnosti platí skutečně zvážená
hmotnost kusu, nezávisle na údajích nabídky a zakázky.

14. Množství
Platí zásadně dodací množství, sjednané mezi objednatelem a
DGS, zvláště u ručně litých kusů. U sériové výroby je přípustná
jistá odchylka od počtu vyrobených a dodaných kusů. Když
neexistuje obnáší normálně přípustná odchylka  10 %
objednaného počtu kusů.

.2 Toto vyloučení záruky neplatí, pokud odporuje právu (např.
povinnost ručení za výrobek).

18. Výhrada vlastnictví
Jestliže byl předmět dodávky dodán před zaplacením všech
dlužných obnosů objednatele ze smlouvy, tak zůstává až do
úplného zaplacení majetkem dodavatelů, pokud je to přípustné
v oblasti, ve které se předmět dodávky nachází. Zvláště
zmocňuje objednatel firmu DGS s uzavřením smlouvy, aby
prováděla na náklady objednatele zápis nebo záznam výhrady
vlastnictví ve veřejných registrech, knihách nebo podobných
podle příslušných zemských zákonů a splnila k tomu se
vztahující formality.

19. Podnikatelské vlastnictví

15. Kontrola a přejímka
.1 Objednatel nese plnou odpovědnost za tvar odlitků. Objednatel
proto rozhoduje o požadavcích, které určují technické
specifikace vyráběných kusů.
.2 Když si objednatel přeje přejímku, tak je třeba písemně stanovit
okolnosti nejpozději v časovém okamžiku potvrzení zakázky.
.3 Když objednatel akceptuje návrhy DGS na vylepšení
technických specifikací nebo změny konstrukce kusů, nemůže
to zakládat žádný přechod ručení na DGS.
.4 V případě provedení spojených kusů nebo svařením spojených
kusů v DGS musí smluvní strany provést dohodu o vymezení
každé komponenty jakož i o dilataci stavu zón spojení.
.5 Bez jinak znějící dohody provádí DGS jen jednoduchou
namátkovou kontrolu rozměrů odlitků.

Objednávky, které se přijímají podle výkresů, náčrtů, údajů
objednatele se realizují právním vztahu patentu, vzoru a značky
na nebezpečí objednatele. To udržuje DGS v každém případě
bez škody.

20. Použitelné právo / Místo soudu
Smlouvy podléhají výlučně materiálnímu švýcarskému právu.
Dohoda Spojených národů o smlouvách o mezinárodním
nákupu zboží (tzv. Vídeňské kupní právo) z 11.4.1980 je
vyloučeno.
Místo soudu pro všechny spory mezi DGS a objednatelem je i
sídlo firmy DGS. DGS je oprávněna objednatele také žalovat
v jeho sídle.

.6 Možné zkušební odlitky musí schválit objednatel, který tím
prohlásí uvolnění sériové výroby.
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