VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné prodejní podmínky jsou určující pro veškeré smlouvy a vztahy mezi zákazníkem a společností
ACCUMALUX. Jakékoli jiné podmínky, jako například zákazníkovy podmínky, budou pro společnost
ACCUMALUX závazné pouze budou-li společností ACCUMALUX písemně schváleny. V každém případě prodejní
podmínky, které jsou k dispozici na internetové stránce společnosti ACCUMALUX převládají nad jakoukoli jinou
verzí obchodních podmínek. Mohou být kdykoli a bez jakéhokoli oznámení společností ACCUMALUX změněny.
Přijetí nabídky od společnosti ACCUMALUX nebo jakákoli nabídka předložená společnosti ACCUMALUX
znamená bezvýhradné přijetí současných prodejních podmínek.
Následující text je překladem našich všeobecných prodejních podmínek psaných a hodnověrných ve francouzštině.

1. Dodávky
1.1. Dohodnuté dodací termíny jsou vyjádřeny co nejpřesněji s ohledem na výrobní čas.
Zpoždění dodávky nikdy neopravňuje zákazníka nárokovat škody, odpočty nebo zrušení započaté objednávky.
1.2. Pokud nebude dohodnuto mezi zákazníkem a společností ACCUMALUX jinak, zboží je považováno za dodané
„Ex Works”.
1.3. Zboží je vždy dopravováno na riziko zákazníka. Riziko ke zboží přechází v areálu společnosti ACCUMALUX
v momentě jeho předání k dispozici dopravci.
1.4. Je-li to nezbytné, je společnost ACCUMALUX oprávněna dodat objednané zboží v několika dodávkách, aniž by
zákazník měl právo zrušit celou dodávku nebo její část.
1.5. V případě částečné dodávky nemůže být nedodaná část důvodem pro zpoždění platby za dodanou část.

2. Platební podmínky.
2.1. Platby jsou prováděny bez jakýchkoli slev nebo srážek. Zákazník platí ke dni splatnosti, který je specifikován
na faktuře. Nebude-li specifikován způsob platby, bude faktura zaplacena hotově.
2.2. Veškeré náklady související s platbou hradí výhradně zákazník.
2.3. Bude-li zákazník v prodlení s jakoukoli platbou, stanou se veškeré dlužné částky zákazníka společnosti
ACCUMALUX, i ty, které dosud nejsou splatné, okamžitě splatné společnosti ACCUMALUX.
2.4. V souladu se zákonem z 18. 4. 2004 o době splatnosti a úrokům k platbám po splatnosti, nese jakákoli částka
nezaplacená zákazníkem k datu splatnosti ze zákona úrok v běžné zákonné sazbě Lucemburského velkovévodství, od
data splatnosti do data úplného zaplacení dluhu.
2.5. Dále je společnost ACCUMALUX oprávněna požadovat administrativní poplatek 3500 Kč k pokrytí svých
administrativních nákladů a vyúčtovat zákazníkovi své náklady související s jakýmkoli řízením ohledně vymáhání
dlužné částky.
2.6. Dodané zboží zůstává v úplném vlastnictví společnosti ACCUMALUX až do okamžiku, kdy zákazník splní
veškeré své výše popsané platební závazky.

3. Záruka a odpovědnost.
Výrobky společnosti ACCUMALUX jsou výsledkem technologických znalostí a dlouhé zkušenosti společnosti
ACCUMALUX v této oblasti. Mimo to jsou podrobeny kontrole kvality, která vždy přispívala k image a dobrému
jménu společnosti ACCUMALUX.
3.1. Pro výrobu svých výrobků zajišťuje společnost ACCUMALUX použití vysoce kvalitních surovin.
3.2. Jakékoli reklamace musí být v písemné formě a musí být zaslány společnosti ACCUMALUX doporučenou
poštu nejpozději do 15 dnů od obdržení zboží (dokladem o podání je datum poštovního razítka). Jakákoli reklamace
podaná po této lhůtě nebo v jiné formě nebude přijata.
3.3. Doporučujeme zákazníkům, aby před použitím zboží společnosti ACCUMALUX zkontrolovali jeho shodu.
Odpovědnost společnosti ACCUMALUX je v každém případě omezena na pouhou hodnotu dodaného zboží.
3.4. Zboží, které již bylo zákazníkem použito, nemůže být v žádném případě vráceno společnosti ACCUMALUX.
3.5. Dodané zboží a / nebo zboží ke vrácení je v plné odpovědnosti zákazníka.

3.6. V případě stížnosti nemůže být přijato žádné rozhodnutí o sérii dodaného zboží (vrácení, likvidace nebo jiné)
bez předchozího písemného souhlasu společnosti ACCUMALUX.

4. Rozhodné právo a kompetentní soudní pravomoc.
4.1. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s objednávkou nebo s těmito všeobecnými prodejními podmínkami budu
řešeny kompetentními soudy České republiky.
4.2. Mohou být použity pouze zákony České republiky.

