Všeobecné dodací podmínky
1.
Definice obecných zásad spolupráce mezi Powergate 4 Motion s.r.o.. a zákazníkem
Žádný z těchto prodejních podmínek nelze změnit nebo upravit zákazníkem bez písemného
souhlasu společnosti Powergate 4 Motion s.r.o..
2.
Poptávky a objednávky
Poptávky se podávají: ústně, písemně, faxem, e-mailem nebo poštou.
Objednávky jsou dodávány pouze v písemné formě: e-mail, pošta , fax.
Uzavření smlouvy je potvrzeno po obdržení písemného potvrzení ze strany zákazníka. Při
dodávce zboží je vystavena faktura s označením zboží, cenou a DPH.
3.
Ceny
Všechny ceny v cenících a nabídky jsou v Eurech a nezahrnují DPH a náklady na dopravu
ze skladu k zákazníkovi Powergate 4 Motion s.r.o.
Ceny v USD jsou přepočteny v poměru prodejní ceny € vůči $ v bance ING Praha podle
tabulky kurzů k datu vystavení nabídky a v případě dodávky k datu vystavení faktury.
Faktury lze vystavovat a platby lze realizovat v CZK či € podle písemné dohody obou stran..
4.
Platební podmínky
U objednávek nových zákazníků lze realizovat platbu předem nebo v hotovosti při převzetí
zboží, v tomto případě se započítávají do nákladů na dopravu i náklady na balení.
Po zjištění bonity zákazníka, může zákazník získat delší splatnost faktury a počet dnů
splatnosti je uveden v nabídce nebo smlouvě a musí být v písemné formě.
Konkrétní platební podmínky jsou uvedeny v nabídce, potvrzení objednávky a faktuře.
V případě prodlení s úhradou má společnost Powergate 4 Motion s.r.o. právo účtovat úroky z
prodlení v zákonné výši.
5.
Zrušení objednávky
Zrušení objednávky je možné provést pouze po obdržení písemného souhlasu společnosti
Powergate 4 Motion s.r.o.. V tomto případě je zákazník povinen uhradit veškeré náklady společnosti
Powergate 4 Motion s.r.o. do oznámení o zrušení objednávky.
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6.
Vlastnictví / odpovědnosti za zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka v okamžiku zaplacení plné výše ceny
zboží.
Při prodlení s placením celé ceny nebo její části je společnost Powergate, s.r.o. oprávněna
zboží zákazníkovi odebrat.
Zákazník nese plnou odpovědnost za zboží ve chvíli obdržení.
7.
Dodávka zboží
Zboží ze skladu v Lipníku nad Bečvou mohou být dodány do tří pracovních dnů ode dne
potvrzení objednávky
Všechny zásilky jsou doručovány do skladu zákazníka, nebo uvedenou adresu.
Termín pro dodání zboží, které do objednávky zákazníka je uveden na potvrzení objednávky.
Poplatky (bez DPH) za balení, nakládání a přepravu jsou následující:
- Do 10 kg ... 500 Kč
- Do 20 kg ... 800 Kč
- Do 30 kg ... 1 200 Kč
- Do 50 kg ... 2 000 Kč
- Do 70 kg ... 4 900 Kč
Nad 70 kg ….minimálně 9 000 Kč
Každá zásilka je pojištěna do výše 10 000 Kč. Na přání může být zásilka pojištěna na vyšší
hodnotu, pak je poplatek 0,2% z deklarované hodnoty zásilky.
Pro každou zásilku zboží dováženého speciálně pro konkrétního zákazníka nebo v
expresním režimu započítávají se dodatečné náklady dopravy a jsou uvedené v písemném
potvrzení objednávky a vyžadují písemný souhlas zákazníka
8.
Záruka
Společnost Powergate 4 Motion s.r.o. se zavazuje k odstranění vad zboží, které vyplývají z
vadné konstrukce a závady materiálu, opravou nebo vyměnou zboží za zboží bez vad, na základě
dodávek přiměřené množství produktu, dodáním zákazníkova skladu.
Záruka se vztahuje pouze na vady zaznamenány nejpozději však do měsíce ode dne zjištění
vad objednatelem, nejpozději však do jednoho roku od data nákupu. Společnost Powergate, s.r.o. Se
zavazuje plnit závazky, které vyplývají z této záruky, pokud nepřekročí cenu samotného výrobku.
Jakékoliv záruky budou přijímány pouze na převzaté a plně zaplacené zboží zákazníkem.
9.
Reklamace a vrácení zboží
Všechny stížnosti by musí být písemně sděleny společnosti Powergate 4 Motion s.r.o.
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zákazník je povinen kontrolovat
dokumentaci zboží ihned po obdržení dodávky. V případě poruchy nebo chybějících součásti
zakázky se zákazník obrátí na osoby odpovědné za provedení zakázky, které informuje o
reklamaci. Reklamace musí být předána vždy písemně. Příslušný formulář pro podání stížnosti je v
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příloze.
10.
Omezení odpovědnosti
Společnost Powergate 4 Motion s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku
přerušení výroby, ušlý zisk nebo nepřímé ztráty.
11.
Certifikáty / prohlášení o shodě / standardů
Zákazník je povinen stanovit v poptávce nebo objednávce jaké certifikáty, normy, nebo
prohlášení o shodě má mít u dodaného zboží. Společnost Powergate 4 Motion s.r.o. nenese
odpovědnost za právní důsledky v době nákupu a využití součástí, které nemají požadovanou
certifikaci v oboru.
12.
Vyšší moc
V průběhu okolnosti, které nebylo možno předvídat v době, kdy bnyla uzavřena smlouva se
společností Powergate 4 Motion s.r.o. je oproštěna od plnění svých závazků podle těchto VDP.
13.
Odpovědnost
Veškeré spory mezi stranami budou řešeny u soudu místně příslušného společnosti
Powergate 4 Motion s.r.o.
Ve věcech, které nejsou upraveny těmito VDP budou použita příslušná ustanovení
obchodního zákoníku.
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