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Všeobecné dodací a platební podmínky 

1. Dodací lhůta a podmínky 

a. Dodací lhůty jsou uvedeny co nejpřesněji, ale nejsou zaručeny. Zákazník nemá v žádném 

případě nárok na náhradu škody nebo právo zrušit objednávku, pokud nejsou dodrženy 

uvedené dodací lhůty.  

b. Potvrzené dodací lhůty závisí na včasném získání všech potřebných informací, konečných 

pokynů nebo schválení od zákazníka. Zákaznické úpravy návrhů, specifikací nebo množství 

mohou mít za následek zpoždění dodávek a ceny.  

c. Nedostatečný odběr zboží a služeb nebo pozdní platba faktur dává společnosti AE 

Industries právo ukončit smlouvu se zákazníkem.  

d. Společnost AE Industries se bude vždy snažit vyhovět (přiměřené) žádosti zákazníka o 

odložení dodávky, avšak společnost AE Industries není za žádných okolností povinna 

těmto požadavkům vyhovět. Pokud se dodávka odchýlí od smluv, budou zákazníkovi 

účtovány veškeré vzniklé náklady plus příplatek za skladování a dopravu.  

e. Zákazník je zodpovědný za vyřízení všech dovozních a vývozních dokladů a schválení.  

f. Zákazník je zodpovědný za všechna cla, sazby, daně a další poplatky a platby uložené 

zahraničními vládami.  

g. Všechny dodávky jsou založeny na EX Works (podle Incoterms 2020) a všechny transakce 

podléhají podmínkám Orgalime SI 14.  

h. Vaše odeslaná objednávka bude aktivována jako objednávka pouze po ověření a přijetí.  

i. Není-li uvedeno jinak, platí tyto podmínky i pro následné nabídky.  

 

2. Platební podmínky 

a. Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být všechny platby provedeny v plné výši a 

předem.  

b. Společnost AE Industries má právo fakturovat každou zásilku zvlášť.  

c. Spory vyplývající ze smlouvy nebo zpoždění, na které společnost AE Industries nemá žádný 

vliv, nejsou důvodem, aby zákazník neuhradil fakturovanou částku v dohodnuté platební 

lhůtě.  

d. V případě prodlení zákazníka je společnost AE Industries oprávněna, aniž je dotčeno 

jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, pozastavit další dodávky a zvýšit úroky ze 

všech nesplacených částek sazbou 8 % ročně nad sazbu Euribor, kterou stanoví Evropská 

centrální banka.  

 

3. Ceník 

a. Všechny ceny nabízené a vypočtené společností AE Industries jsou uvedeny bez daně 

z přidané hodnoty a v eurech.  

b. Ceny komodit a mezinárodní směnné kurzy podléhají denním výkyvům. V případě 

drastických změn si společnost AE Industries vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem 

upravit své ceny nebo podmínky.  

c. Nabídky společnosti AE Industries vyprší 30 dní po datu nabídky.  
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4. Převod vlastnictví 

a. Převod vlastnictví na zákazníka se neuskuteční, dokud společnost AE Industries neobdrží v 

plné výši všechny platby týkající se objednávky, která má být doručena.  

 

5. Reklamace 

a. Zákazník nemůže reklamovat žádné nedostatky nebo vady, pokud:  

i. Zákazník nezkontroluje zboží do pěti pracovních dnů od převzetí.  

ii. Písemnou reklamaci nepodá společnosti AE Industries do pěti pracovních dnů od 

převzetí zboží.  

iii. Společnosti AE Industries nebyla poskytnuta příležitost zkontrolovat zboží a prošetřit 

reklamaci před použitím zboží.  

b. Pokud nebude reklamace nahlášena společnosti AE Industries podle výše uvedeného 

postupu, bude zboží považováno za dodávku dle smlouvy. Zákazník bude muset splnit své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy a splnit platební podmínky. 

c. Vzhledem k tomu, že dodávky jsou ze závodu (Ex Works podle Incoterms 2020), 

společnost AE Industries není v žádném případě odpovědná za dodání zboží nebo za 

nároky na ztrátu nebo poškození. Zákazníkovi se doporučuje kontaktovat dopravce 


