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Obchodní podmínky
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1. Ceny

Ceny výrobků společnosti Schurter jsou platné ke dni písemného potvrzení objednávky od společnosti Schurter. Ceny pro odběratele jsou čisté ceny
za zboží, režijní náklady budou účtovány zvlášť ke každé dodávce.

2. Dodávka

Společnost Schurter bude odběratele v plné míře informovat o všech aktuálních a nejlepších lhůtách plnění, které jsou k dispozici. Na všechny změny
lhůt plnění bude odběratel písemně upozorněn.
Změna a zrušení objednávky
Odběratel může na základě písemného oznámení podaného nejméně třicet (30) dnů před termínem dodání změnit nebo zrušit objednávku na
standardní produkt bez nákladů, penále nebo dodatečných poplatků účtovaných odběrateli.
Převzetí
Zboží se bude považovat za převzaté po jeho dodání a kontrole provedené odběratelem, pokud odběratel neoznámí společnosti Schurter do patnácti
(15) dnů po dodání, že zboží odmítá převzít, protože je toto zboží vadné nebo neodpovídá platné záruce společnosti Schurter, podmínkám této
smlouvy, objednávce odběratele nebo je neodpovídající z jiných důvodů.

3. Kontrola kvality

Společnost Schurter ustaví a bude udržovat procesy kontroly kvality platné pro výrobu produktů, nakládání s produkty, jejich testování a balení, aby
tak zajistila, že produkty, které jsou vyráběny a prodávány, budou mít nejvyšší kvalitu a spolehlivost.

4. Záruky

Produkty
Produkty budou kryty podmínkami a ustanoveními standardních záruk společnosti Schurter, záruční doba v ní uvedená poběží dva (2) roky od data
prodeje. V případě reklamace bude toto řešeno dle domluvy vrácením výrobku, či jeho likvidací. Veškeré uznané reklamace budou vyřízeny
bezplatnou výměnou výrobku, opravou, dobropisem či jiným dohodnutým způsobem.
Vrácený produkt bude převzat a zpracován, pouze pokud s tím společnost Schurter vydá předchozí souhlas a pokud to bude v souladu s postupy
uplatňovanými společností Schurter.
Soulad se zákony
Společnost Schurter zaručuje, že produkty vyrobené a jí prodané, jsou v plném souladu s platnými zákony, standardy, sbírkami předpisů a nařízeními,
jsou řádně označeny a opatřeny štítky a jsou vhodné pro další prodej nebo jiný způsob distribuce.

5. Minimální hodnota série/objednávky

Pokud společnost Schurter písemně neuvede jinak, nebude uplatněna žádná minimální hodnota objednávky/série. Objednávky musí být násobkem
jednotkových balení, dodávaných společností Schurter.

6. Lhůty pro vyrovnání pohledávek

Veškeré pohledávky jsou splatné převodem na bankovní účet společnosti Schurter. Lhůta splatnosti je 14 dnů od data vystavení faktury od společnosti
Schurter. V případě prodlení je odběratel povinen zaplatit společnosti Schurter smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty pohledávky za každý den
prodlení.

7. Všeobecné podmínky
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Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platným právním řádem v České republice.

