ODSOUHLASENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ
Zákazník má možnost buď osobně se zúčastnit validace při výrobě anebo ji přenechat
zodpovědným osobám z firmy Dobalto D&D s.r.o.
Zákazník nese odpovědnost za subjektivní vady v případě, že se nedostaví po oznámení o
nutnosti jeho účasti při validaci výrobku anebo jeho odsouhlasení tuto validaci přenechat
zodpovědným osobám z firmy Dobalto D&D s.r.o.
Za schválení vzorků či výkresové dokumentace se považuje vystavení objednávky kupujícím.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Dodávka je považována za majetek prodávajícího až do uhrazení ceny dodávky kupujícím.

MAJETEK ZÁKAZNÍKA
1. Majetkem zákazníka se rozumí výsekové desky či tiskařské štočky (byly-li kupujícím
zaplaceny nebo dodány) potřebné k zajištění výroby objednaného zboží zákazníka, není-li
smluvně stanoveno jinak.
2. Prodávající smí majetek zákazníka použít pouze za účelem plnění objednávky kupujícího.
3. Prodávající musí identifikovat, udržovat a provozovat nářadí v průběhu technické
životnosti kvalifikovanými pracovníky.

VÝROBA PRODUKTŮ
1. Výrobce ( prodávající) uvede zboží do výroby na základě zaslané objednávky
zákazníkem.

ZÁRUKY
1. Zákazník má právo do 7 dní od převzetí výrobků a zboží, jej reklamovat z důvodu
závady na materiálu nebo chybné výroby. Zákazník musí neshodu oznámit neprodleně
po zjištění a zdokumentovat ji, jinak mu nebude reklamace uznána.
2. V případě uznání chyby ze strany spol. Dobalto D&D s.r.o., bude zákazníkovi produkt
nahrazen novým nebo dobropisován z faktury.
PLATBY

1. Zákazník se přijetím dodacího listu nebo faktury zavazuje k úhradě ceny zboží a to
neprodleně v termínu splatnosti. Prodávající má v případě prodlení možnost požadovat
po zákazníkovi náhradu za prodlení.

PALETY
1. Dodavatel standardně loží zboží na EUR palety. Tyto palety uvádí jako paleta EUR
evidenční. Tyto palety jsou evidovány a poté vráceny zákazníkem.
2. Zákazník může palety vracet výměnou při závozu nebo jednorázově při dosažení
vyššího množství, maximálně však 100 ks EUR palet celkem.
3. Má-li zákazník požadavek na ložení výrobků jiný než standardní, uvede tak při
objednávce zboží.
4. Nedojde-li zákazníkem k vrácení EUR palet evidenčních má dodavatel právo palety
zákazníkovi fakturovat v ceně 185Kč/ kus.

POHYB CÍZÍCH OSOB V ZÁVODU DOBALTO D&D S.R.O.
Pohyb cizích osob v prostorách firmy Dobalto D&D s.r.o. se řídí dle ustanovení příslušného
provozního řádu, který je uložen a připraven k nahlédnutí v kanceláři firmy Dobalto D&D
s.r.o.
Stejně tak musí dodržovat stávající předpisy ohledně vstupu do závodu. Ručení za úrazy,
které se těmto osobám přihodí v areálu závodu je vyloučeno, pokud takový úraz nebyl
zaviněn úmyslným porušením nebo hrubým zanedbáním povinností zákonných zástupců
firmy Dobalto D&D s.r.o.

Ve Varnsdorfu dne 1.11.2015
Kateřina Draská
Jednatel společnosti

