
Загальні комерційні умови та умови
постачання

1. Визначення компетенцій

1.1. Усі поставки виробів, товару та послуг, що виробляються компанією «SANITAS, s.r.o.»
керуються предметними „Загальними комерційними умовами та умовами постачання“ (далі за
текстом „умови постачання“). Згоду з прийняттям умов постачання кожен покупець (споживач)
висловлює при отриманні товару чи послуги, чи комерційної пропозиції.

1.2. Будь-які зміни комерційних умов та умов постачання для певного специфічного випадку
можливі лише, якщо вони складені у письмовій формі, після досягнення попереднього
узгодження між окремими сторонами-учасниками. Таким чином, обумовлені специфічні умови
вважаються дійсними з дня підписання умов про їх прийняття, поширюються лише на
предметний випадок.

1.3. Предметні комерційні умови керуються законом № 513/1991 Зб. зак., Торговим кодексом
у пізнішій редакції. Можливі суперечки вирішуватимуться відповідно до законодавства
Словацької республіки, включаючи належність суду.

2. Укладення угоди

2.1. Під «комерційною пропозицією", згідно з предметними умовами, розуміється, перш за
все, каталог, включаючи прайс-лист на товар. Дані та ціни, зазначені в ньому, є обов'язковими
для постачальника на протязі всього часу його дії.

2.2.Технічні креслення, дані та зображення носять суто інформативний характер, вони не є
обов'язковими.

Постачальник залишає за собою право на повідомлення та оформлення їх змін у будь-який
час, який вважатиме за необхідне. Всі технічні креслення, дані та зображення є інтелектуальною
власністю постачальника та можуть використовуватись лише вказаним способом.

2.3. Споживач пред'являє свої вимоги приймання товару формою замовлення, обов'язкового
до виконання. В інтересах комплексного вирішення вимог та підготовки товару до
відвантаження, надасть замовлення постачальнику (наданий поштою, факсимільним зв'язком),
як мінімум, за 14 календарних днів (при поставках для іноземних партнерів), або за 5 робочих
днів (при поставках для партнерів у Словацької республіки) перед зазначеною датою приймання
(відправлення) товару.

2.4. Можливі зміни (за асортиментом, кількістю) у вже розміщеному замовленні можуть бути
виконані тільки для іноземного партнера, іноземний партнер їх може пред'явити не пізніше ніж за
5 календарних днів до дати відвантаження. Після цього терміну постачальник розглядатиме
зміни лише у межах своїх можливостей. Такий порядок дій розглядатиметься і за умови
пред'явлення замовлень, розміщених після терміну, зазначеного у пункті 2.3.

2.5. Поширюється лише на закордонні замовлення: Постачальник опрацює розміщене
замовлення на наступний робочий день після його отримання та надішле покупцеві „Видання
про прийом товару“ (далі за текстом „Видання“). У повідомленні поряд із проставленою датою
відвантаження буде зазначено найменування товару, який не буде готовий до відвантаження, та
термін додаткового замовлення товару.
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2.6. Постачальник не веде реєстрацію недопоставленого товару, за підвищеного попиту,
Покупець повинен розмістити нове замовлення.

2.7. Завершенням угоди, відповідно до предметних комерційних умов та умов поставки,
вважається отримання товару або підпис договору про поставку.

2.8. При розміщенні спеціального замовлення, якого немає у виробничій програмі, Покупець
зобов'язаний інформувати постачальника про всю специфіку щодо характеристик, вимог та
користування виробом. Постачальник попереджає, що на спеціальні замовлення не оформлені
сертифікати для закордонних замовлень або „Декларації про відповідність виробів“, якщо це
стосується поставок для партнерів у Словацькій республіці.

2.9. При частковому постачанні замовлення постачальник має право виставити
рахунок-фактуру на кожну часткову поставку окремо.

3. Ціни

3.1. Якщо не зазначено інакше, під поняттям «ціна» розуміємо вартість товару на складі
постачальника у стандартній упаковці. Решта всіх витрат (наприклад, транспортування,
страхування) йдуть за рахунок покупця.

3.2. Якщо не зазначено інакше, під поняттям «ціна» розуміємо вартість товару без податку на
додану вартість. (ПДВ)

3.3. У разі, якщо точно специфіковані інші витрати є складовою договору про поставку, вони
є обов'язковими для постачальника протягом усього часу дії такого договору.

4. Умови платежу

4.1. Платежі можна робити готівкою, або переказом на рахунок, зазначений у
рахунку-фактурі за товар, завжди до вказаного терміну сплати. Терміном сплати вважається
день, коли невиплачену суму записано з його рахунок, зазначений у рахунку-фактурі, якщо у
договорі не обумовлено інакше.

4.2. Відповідно до Договору про торгове представництво або Договору про постачання
товару постачальник надає спеціальні умови платежу – тобто можливість надання знижки за
прискорений платіж.

4.3. Весь товар до повної оплати залишається у власності постачальника.

5. Поставка товару

5.1. Термін поставки є для постачальника обов'язковим лише у випадку, якщо він був
обумовлений у письмовій формі. Невід'ємною частиною постачання є накладна із зазначенням
кількості товару.

5.2. Якщо не досягнуто іншої домовленості у письмовій формі, місцем поставки є рампа
складу постачальника.

5.3. Постачальник має право пропорційно продовжити термін поставки у таких випадках:

a) якщо покупець надасть неповну інформацію, документи або їх несподіваною чи повторною зміною
будуть перенесені терміни виробництва товару.
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б) якщо покупець не виконав основні вимоги договору, наприклад, із запізненням сплатив домовлену
ціну, нині чи у минулому.

в) якщо виникли обставини, на які постачальник не має можливості вплинути, які сталися не з його
вини, наприклад страйки, аварії при перевезеннях, стихійні лиха, війна тощо.

Якщо в такому разі термін поставки триватиме більш ніж на 6 місяців, обидві сторони мають право
відмовитись від виконання договору. Це право має бути використане після того, як сторони
дізнаються про продовження терміну постачання. Використання цього права виключає будь-яке
право на відшкодування збитків, спричинених несвоєчасним або невиконаним постачанням.

5.4. У разі затримки отримання товару покупцем, постачальник має право товар,
призначений для видачі, зберігати за рахунок та на ризик покупця.

5.5. У разі, якщо необхідно поставити товар в іншій упаковці, що відрізняється від
стандартної, покупець зобов'язаний заздалегідь попередити про цей факт. Вартість відповідної
упаковки буде вказана в окремому рахунку-фактурі. Упаковка не повертається.

6. Небезпека поразки товару

6.1. Небезпека шкоди товару переходить на покупця з моменту приймання товару на рампі
постачальника, або за його передачі першій транспортной компанії.

6.2. Страхування небезпеки виникнення збитків на товарі відбувається за рахунок покупця і в
тому випадку, коли предметне страхування є домовленістю постачальника, або він був
посередником при предметному страхуванні.

7. Перевірка та приймання товару

7.1. Покупець або уповноважений ним представник транспортної фірми, відповідно до
накладної, зобов'язаний перевірити стан поставки, а у разі визначення явних недоліків миттєво
пред'явити претензії шляхом, визначеним у Порядку пред'явлення претензій (рекламацій).

7.2. Рекламація не звільняє покупця від обов'язку оплатити поставлений товар, і є причиною
продовження терміну сплати рахунку-фактури.

7.3. Якщо претензії пред'являються лише на частину поставки, покупець не має права
відмовитися від прийняття наступних частин поставки.

7.4. При прийманні товару покупець має право виконати кількісну перевірку товару в окремих
упаковках, і якщо є недоліки, відмовитися від отримання поставки.

8. Гарантія

8.1. Постачальник ручається, що поставлений товар протягом усього гарантійного терміну,
відповідає замовленій якості та технічним умовам.

8.2. Для постачання стандартних виробів (труби та фасонні частини – система PPR)
постачальник продовжує гарантійний термін на 10 років, гарантія стосується якості виробу.

8.3. У разі правомірного пред'явлення претензій (див. порядок пред'явлення претензій)
постачальник зобов'язується сплатити або безкоштовно виконати заміну (відповідно до власної
оцінки) всіх частин постачання, на які були пред'явлені претензії. Заміна товару, пред'явленого
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на рекламацію, проводиться на рампі складу постачальника, частини, на які були пред'явлені
претензії, стають його майном.

8.4. Покупець має право відмовитися від виконання умов договору або вимагати зниження
вартості тільки в тому випадку, коли заміна пошкодженого товару є нездійсненною, або
постачальник з власної вини не зробив заміну у визначений час.

8.5. Для виробів, реалізованих відповідно до технічної документації покупця, гарантійні
умови обумовлюються індивідуально, і специфікуються у договорі чи у підтвердженні
замовлення.
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