
 
 

Všeobecné obchodní podmínky 

 

Všeobecné obchodní podmínky maxmechanik s.r.o. 

Všeobecně 

Pro obchodní vztahy mezi maxmechanik s.r.o. a zákazníky platí všeobecné prodejní podmínky. 

Podmínky, které se od těchto odchylují, platí pouze v případě, že jsou domluveny písemně nebo 

elektronickou konverzací. 

Ceny 

Ceny jsou udány bez daně z přidané hodnoty, bez zabalení a bez ostatních případných nákladů. Balení 

bude připočteno k vlastním nákladům. Maxmechanik s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny 

produktů, logistiky a dalších služeb, a to i bez případného oznámení předem. 

Pokud nebude jinak domluveno, platí dohodnuté firemní ceny. Zákazník si vyzvedne výrobky přímo u 

maxmechanik s.r.o. Přepravní náklady, náklady na balné přecházení na vlastní náklady zákazníka. 

Objednávky 

Nabídky z maxmechanik s.r.o. nejsou závazné. Objednávky jsou závazné jen tehdy, pokud budou 

potvrzeny písemně nebo emailovou korespondencí. Ústní nebo telefonické dohody budou také 

potvrzeny písemně nebo emailovou korespondencí. Toto platí také pro veškeré změny, doplnění, 

specifikace atd. 

Termíny dodání 

Termíny jsou nezávazné, pokud nejsou důrazně potvzeny ze strany maxmechaniku. Termín dodání 

začíná nejdříve s obdržením odpovídající potvrzení objednávky z maxmechaniku, v žádném případě 

před jasným objasněním jednotlivých částí objednávky. Směrodatné pro dodržení termínu dodání je 

poskytnutí výrobků z maxmechanik s.r.o. 

Nedodržení termínu dodání 

U termínů dodání, v případě, že nejsou v potvrzení objednávky důrazně určeny jako závazné, má 

zákazník právo 2 týdny před ukončením výroby obdržet závěrečný termín dodání zboží. Až v případě 

nedodržení této lhůty se ocitne maxmechanik s.r.o. v prodlení.  V případě, že je zákazník v prodlení, 

prodlouží se domluvené termíny o čas, ve kterém zákazník nedodržel své závazky. 

 

 



 
Vyšší moc 

Neuskutečněná dodávka nebo nedodržení dodacích termínů v důsledku vyšší moci a bez přičinění 

maxmechanik s.r.o. a jejich dodavatelských podniků nejsou důvod k nárokům na odškodnění. 

Rozdělení dodávek je přípustné. 

 

Odeslání výrobků 

V případě, že jsou výrobky odeslány z maxmechanik s.r.o., uskuteční se takto na vlastní náklady a 

riziko. 

Reklamace 

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho obdržení. Eventuální zjištěné nedostatky je 

povinen ihned písemně sdělit firmě maxmechanik s.r.o. Pokud se tak nestane, pozbývá zákazník 

práva na veškeré záruky firmy maxmechanik s.r.o. Toto platí především u zboží, které zákazník dále 

zpracovává. Pozdější reklamace budou přijaty pouze tehdy, jestliže případné nedostatky nebylo 

možno zjistit při řádné vstupní kontrole. 

Záruka 

Při prokázaném a včasně sděleném nedostatku na materiálu nebo na konstrukci bude nezávisle na 

dodacích podmínkách podle výběru maxmechanik s.r.o. bezplatně dodána náhrada zboží nebo bude 

zpětně vrácena platba za zboží. Práva na přesahující odškodnění, zvláště pak za následky škod, jsou 

vyloučeny. 

Podmínky platby 

 Splatnost faktur maxmechaniku je 30 dnů, pokud není domluveno jinak. V případě nedodržení 

podmínek splatnosti má firma nárok požadovat od odběratele částku ve výši 5% úroku z prodlení. 

Výhrada vlastnictví 

Dodané zboží zůstává až do jeho plného uhrazení v plném vlastnictví firmy. 

 


