OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Čl. I
Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány podle § 1751 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí
smlouvy o dílo potvrzené zakázkovým listem na druhé straně této listiny.
Předmět díla je specifikován zakázkovým listem.
Obchodní podmínky mohou být změněny nebo doplněny pouze písemně dohodou stran.
Čl. II
Dílo podle smlouvy provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí v době ujednané ve smlouvě,
jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
Věci potřebné k provedení díla si opatří zhotovitel, není-li výslovně ujednáno, že některé věci k provedení
díla opatří objednatel.
Má-li podle ujednání opatřit věci k provedení díla objednatel, je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu
po uzavření smlouvy. Jestliže tak neučiní, je zhotovitel oprávněn si tyto věci opatřit na náklady objednatele.
O dobu prodlení objednatele s předáním těchto věcí zhotoviteli se prodlužuje doba provedení díla
sjednaná ve smlouvě.
Opatří-li si věci k provedení díla objednatel, zhotovitel neodpovídá za jejich jakost a za vady díla způsobené
jakostí těchto věcí.
Objednatel je povinen převzít dokončené dílo, je-li předvedena jeho způsobilost. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
Čl. III
Cenu díla mohou tvořit tyto složky:
a) cena věcí použitých k provedení díla,
b) odměna zhotovitele,
c) náhrada za ztrátu času,
d) přípravný čas,
e) náhrada jízdních výdajů,
f) úplata za užívání náhradního vysokozdvižného vozíku po dobu opravy vysokozdvižného vozíku
objednatele.
g) Cena za provedení technické kontroly, revize LPG/CNG, školení řidičů VZV,
h) Odtah vysokozdvižného vozíku na dílnu a zpět.
Jednotlivé složky, které tvoří cenu díla, jsou stanoveny ceníkem na internetových stránkách zhotovitele
(www.vzvcarservis.cz).
Nebude-li možné cenu díla určit tímto způsobem, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo
srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek (§ 2586 odst. 2 věta druhá
občanského zákoníku).
Cena díla podle předchozích odstavců se rozumí bez daně z přidané hodnoty. K výsledné ceně díla
zhotovitel připočte DPH podle zákona.
Po provedení díla vystaví zhotovitel na objednatele fakturu (daňový doklad).
Cena díla včetně DPH je splatná do 10 dnů od vystavení faktury (daňového dokladu) objednateli, není-li na
faktuře splatnost uvedena jinak. Za den úhrady se považuje okamžik připsání peněžních prostředků na účet
zhotovitele uvedený na faktuře.
V případě prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny díla včetně DPH náleží zhotoviteli úroky
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Čl. IV
Nepodaří-li se spor vyplývající ze smlouvy o dílo vyřešit dohodou, je k jeho projednání a rozhodování
místně příslušný soud podle sídla žalobce.
Veškeré písemnosti budou druhé straně zasílány výhradně na adresu uvedenou ve smlouvě. Dojde-li ke
změně adresy pro doručování, bude o tom druhá strana bez zbytečného odkladu písemně informována.
Při zaslání zásilky s využitím provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka došla druhé straně třetí
pracovní den po jejím odeslání.
Má-li strana uvedenu v zakázkovém listu e-mailovou adresu nebo je-li tato adresa uveřejněna např. na
internetových stránkách, může jí druhá strana zaslat jakoukoli písemnost na tuto e-mailovou adresu.
V takovém případě se za den doručení považuje druhý pracovní den po jejím odeslání. Tímto způsobem
zhotovitel zašle objednateli též fakturu (daňový doklad).

