DODAVATELSKÉ PODMÍNKY
INTELEK spol. s r. o. platné od 19.3.2018

1. Všeobecné podmínky
1.1.

Platí pro obchodní vztahy mezi obchodní společností INTELEK spol. s r.o. (dále jen kupující) a obchodními partnery (dále jen prodávající).
Obchodní společnost INTELEK, spol. s r.o. se sídlem 627 00 Brno, Ericha Roučky 1291/4 jako kupující stanoví pro případ dodavatelských
objednávek následující postup:

1.2.

K odeslání dodavatelské objednávky jsou za společnost INTELEK spol. s r.o. oprávnění pouze tito uvedení zaměstnanci společnosti:
Filipova Lenka
Pavlík Jakub

- manažer logistiky
- specialista logistiky

lenka.filipova@intelek.eu
jakub.pavlik@intelek.eu

1.3.

Kupující stanovuje prodávajícímu pro potvrzení (akceptaci) objednávky v předloženém znění dobu o 3 pracovních dnech ode dne jejího
odeslání. Akceptací objednávky dochází k uzavření konkrétní kupní smlouvy, a to v rozsahu potvrzené objednávky, za těchto podmínek
s tím, že otázky takovou kupní smlouvou neupravené se řídí přísl. ust. obč. zákoníku. Prodávající je vázán i potvrzeným termínem
připravení zboží k odeslání kupujícímu a je povinen dodržet termín expedice. Pokud nebude objednávka kupujícího potvrzena
ve stanovené lhůtě, není kupující objednávkou vázán.

1.4.

V případě, že nastane prodlení s dodáním zboží je oprávněn kupující od smlouvy odstoupit.

1.5.

Dodavatelskou objednávkou se pro tyto účely rozumí objednávka kupujícího.

1.6.

Údaje kupujícího v objednávce mají přednost před těmito dodavatelskými podmínkami.

2. Podmínky fakturace
2.1.

Prodávající je povinen při fakturaci dodržet tyto následující údaje:

2.2.

Fakturační adresa kupujícího musí být uvedena dle platného výpisu z Obchodního rejstříku.

2.3.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky kupujícího.

2.4.

Na faktuře musí být dodržena minimální splatnost 30 dnů ode dne vystavení, za předpokladu, že faktura bude odeslána kupujícímu do 3
dnů ode dne jejího vystavení (pokud bude odeslána později, běží 30denní lhůta splatnosti ode dne doručení faktury).

2.5.

E-mail pro příjem elektronických faktur: invoice@intelek.eu

3. Dodací podmínky
3.1.

Dohodnuté dodací podmínky objednávky se stanovují dle mezinárodních podmínek INCOTERMS 2010, které určují povinnosti smluvních
stran sjednaného obchodního případu. Sjednaná dodací podmínka je uvedena v objednávce, včetně druhu a způsobu zvolené přepravy
zboží.

3.2.

Minimální poskytovaná záruční doba od prodávajícího je stanovena na 24 měsíců ode dne dodání zboží dle potvrzené objednávky (kupní
smlouvy), pokud nebude dohodnuto jinak.

3.3.

Při dodání zboží bude provedena kupujícím kontrola vstupní jakosti. Nebude-li zboží odpovídat dohodnuté kvalitě má kupující právo zboží
nepřijmout. Do doby dodaní smluveného zboží, není kupující ani povinen hradit kupní cenu.

3.4.

Zboží musí být označeno čárovým kódem a to takto:
-

Označení produktu musí obsahovat název, číselný kód, čarový kód a sériové číslo/číslo šarže produktu s čarovým kódem včetně
textové informace.
Produkt musí být označen popisem, číselným kódem a čarovým kódem každý zvlášť.
Čarový kód (produktu i jednotlivých sériových čísel/čísel šarže) musí být uveden i na vnějším obalu produktu.
Pokud je v krabici/balení/paletě více produktů, musí mít na krabici soupisku: označení produktu a soupis sériových čísel/číslo šarže
uvnitř krabice - vždy textově a čarovým kódem.

3.5.

Zboží musí být prodávajícím řádně a pečlivě zabaleno, tak aby nedošlo k poškození zboží během přepravy v důsledku nedostatečného či
špatného balení.

3.6.

Dodací adresa pro příjem zboží je: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, pokud není výslovně sjednáno jinak.

3.7.

Otevírací doba skladu firmy INTELEK spol. s r.o. pro příjem zboží je:
Po – Pá 8:00 – 17:00 (není-li uvedený den dnem pracovního volna)

3.8. Potvrzením objednávky kupujícího akceptuje prodávající tyto dodavatelské podmínky kupujícího, a to v tomto znění, popř. ve znění, které
bude zveřejněno na www stránkách kupujícího.
3.9. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za kupujícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Ani
jedna smluvní strana nemá vůči druhé postavení slabší strany. V případě postoupení smlouvy nebo její části třetí osobě musí být souhlas
postupované strany písemný.

INTELEK spol. s r.o., Dodavatelské podmínky platnost od 19.3.2018

Stránka 1/1

