Všeobecné obchodní podmínky VTS
Tyto všeobecné prodejní podmínky VTS jsou použity pro prodej a dodání vzduchotechnických
jednotek provedené distribučními společnostmi VTS Group, uvedených výslovně v klientské
objednávce.
§1
Předmět smlouvy
1.

Distribuční společnost společnosti VTS Group [dále jen: VTS] je povinna prodávat a dodávat
klientovi vzduchotechnické jednotky uvedené podrobně v nabídce VTS [dále jen: Nabídka] a
objednávce klienta [dále jen: Objednávka] za dohodnutou cenu.

§2
Jednotky
1.

Typ, množství, technická specifikace vzduchotechnických jednotek, místo a datum dodání a cena
je pokaždé určena nabídkou a jejími přílohami.

§3
Platební podmínky
1.
2.
3.

4.
5.

Pro koupi a doručení vzduchotechnických jednotek je zákazník zasílající objednávku povinen
zaplatit určenou cenu specifikovanou v nabídce.
Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit platbu společnosti VTS předem, ve výši
určené v nabídce, okamžitě po zaslání objednávky
V případě že platba předem je splatná a není uhrazena do 14 dní od zaslání objednávky, VTS
může vytvořit novou dokumentaci pro tuto objednávku a dodávku, včetně nové nabídky. Nová
nabídka musí mít nové číslo, včetně nových čísel pro vzduchotechnické jednotky a může
obsahovat nové platební a dodací podmínky.
Vzduchotechnické jednotky jsou považovány za majetek VTS, dokud zákazník neuhradí všechny
platby uvedené v nabídce.
Zákazník uhradí všechny platby na účet VTS.
§4
Dodací podmínky

1.

2.
3.

4.

VTS dodá vzduchotechnické jednotky zákazníkovi do termínu dle nabídky, počítáno ode dne, kdy
na účet VTS přijde platba předem, nebo dle jiných dohodnutých podmínek dohodnutých s
klientem v nabídce.
Před doručením vzduchotechnických jednotek VTS doručí klientovi psanou formou oznámení, že
vzduchotechnické jednotky jsou připraveny k dodání (dále jen: Potvrzení dodání)
Po obdržení potvrzení dodání, je klient povinen provést všechny požadavky které jsou uvedeny v
nabídce vzduchotechnických jednotek, zejména uhradit dlužné částky nebo doložit finanční
zajištění dle předchozí dohody.
Dokud klient nesplní veškeré požadavky uvedené v nabídce, VTS má právo zadržovat dodání
vzduchotechnických jednotek.
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V případě, že zákazník nenaplní povinnosti uvedené v nabídce do 14 dní od obdržení potvrzení
dodání, datum dodání se může prodloužit.
6. V případě, že vzduchotechnické jednotky nejsou expedovány do 14 dnů od obdržení potvrzení
dodání z důvodů přisuzovaných zákazníkovi, VTS může požadovat od zákazníka smluvní pokutu
za uchovávání vzduchotechnických jednotek ve výši 0,05% celkové částky za vzduchotechnické
jednotky a to za každý den přesahující lhůtu 14 dní.
7. Vzduchotechnické jednotky jsou doručeny zákazníkovi formou CPT dle Incoterms 2000 na místo
uvedené v nabídce – a to buď smontované, v balících určených pro montáž na místě nebo po
sekcích, jejichž montáž provede zákazník.
8. VTS není povinna vyložit vzduchotechnické jednotky z přepravního prostředku nebo je
dopravovat na místo určení.
9. Zákazník je povinen vyložit vzduchotechnické jednotky z přepravního prostředku, přepravit
vzduchotechnické jednotky na místo určené pro montáž a je povinen zajistit autorizovanou
osobu, která ověří dodání ve jménu zákazníka
10. Vzduchotechnické jednotky jsou předány zákazníkovi nebo zákazníkem pověřené osobě na
základně psaného dodacího listu.
11. V případě, že zákazník nebo jím pověřená osoba není přítomna na místě dodání
vzduchotechnických jednotek nebo odmítne neopodstatněně podepsat dodací list, VTS je
oprávněna podepsat dodací list pouze jednostranně, čímž je smluvní kontrakt považován za
dokončený.
5.

§5
Dodání jednotek ve smontovaném stavu nebo v sekcích určených pro smontování
1.

V případě, že jsou vzduchotechnické jednotky dodány ve smontovaném stavu nebo v sekcích
určených pro smontování, datum dodání pro zákazníka je posunuto o dobu montáže na Hubu
specifikované v nabídce.
§6
Dodání v rozloženém stavu / Montáž na místě dodání

Cena v nabídce VTS zahrnuje montáž na místě dodání pouze v případě, že místo dodání je do
200km od nejbližšího autorizovaného servisu VTS. Aktuální seznam autorizovaných servisů je k
dispozici na www.vtsgoup.com a v kancelářích zastoupení VTS.
Zákazník je povinen informovat písemnou formou, kdy je připraven pro montáž
vzduchotechnických jednotek na místě dodání.
2. Na místě dodání vzduchotechnických jednotek dodaných v rozloženém stavu je zákazník
povinen:
a. Zajistit všechny součásti od dodání po začátek montáže
b. Připravit místo montáže v souladu s požadavky stanovenými v Technické
dokumentaci (dále Technická dokumentace), která je k dispozici na
www.vtsgroup.com a v kancelářích zastoupení VTS.
c. Zajistit podmínky a základy pro montáž vzduchotechnických jednotek v souladu s
požadavky stanovenými v technické dokumentaci.
d. Zajistit volnou přípojku do elektrické sítě ve vzdálenosti ne větší než 20 metrů od
místa montáže a zajistit osvětlení místa montáže.
e. Zajistit další podmínky pro bezpečnou a efektivní montáž.
3. Montáž na místě neobsahuje:
a. Prokabelování, připojení topné a chladicí kapaliny a montáž ventilů výměníků
b. Dodání, připojení, montáž a zprovoznění regulačních prvků (s vyjímkou protimrazové
ochrany)
1.
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4.

5.
6.

7.

c. Umístění a vybalancování vzduchotechnických jednotek
d. Připojení vzduchotechnických jednotek na distribuční soustavy, vzduchotechnické
potrubí a elektriku
e. Zprovoznění vzduchotechnických jednotek
f. Recyklaci obalů, ve kterých jsou vzduchotechnické jednotky dodány.
VTS nenese žádnou odpovědnost za nedostatky vzduchotechnických jednotek, v případě, že
byly obaly vzduchotechnických jednotek otevřené, poškozené nebo chybí. Toto zajišťuje VTS
servis.
Dokončení montáže vzduchotechnických jednotek na místě je potvrzeno písemně servisem VTS
a zákazníkem, nebo zákazníkem autorizovanou osobou.
VTS servis je oprávněn jednostranně podepsat potvrzení montáže i jménem klienta, pokud
nastane některá z těchto okolností:
a. Zákazník se nedostavil po dva následující dny po obdržení potvrzení o ukončení
montáže
b. Zákazník odmítl podepsat protokol o předání bez uvedení důvodů odmítnutí
Povinost VTS zajistit montáž VZT jednotek vyprší, pokud zákazník není schopen připravit
instalaci do 12 měsíců ode dne vydání zařízení ze skladu VTS. Po tomto datu může být instalace
provedena servisem VTS za dodatečný poplatek.
§7
Záruka

1.

2.
3.

VTS poskytuje garanci na dodané vzuchotechnické jednotky v rozsahu specifikovaném v
dokumentu Záruční podmínky VTS, ve verzi z 1. Června 2010, která je k dispozici na
www.vtsgroup.cz nebo v kancelářích zastoupení VTS
Odpovědnost VTS přesahující rozsah záruky je tímto vyloučen, pokud odpovídající zákon
nestanoví jinak.
VTS v žádném případě nemůže být zodpovědná za:
a. Za žádné škody způsobené nefunkčností VZT jednotek
b. Za žádné škody na čemkoli jiném, než na VZT jednokách VTS
§8
Smluvní pokuty a úroky

1.

2.
3.

4.

V případě zdržení dodání vzduchotechnických jednotek kvůli chybě VTS, má zákazník nárok na
smluvní pokudu ve výši 0,1% za každý den zpoždění z celkové sumy vzduchotechnických
jednotek které nebyly dodány včas, ale ne vice než 10% celké sumy za vzduchotechnické
jednotky.
V případě zpoždění platby, VTS může zákazníkovi nárokovat smluvní úrok ve výši 15% ročně
V případě, že zákazník nepřevezme vzduchotechnické jednotky do 180 dní ode dne dodání
určeného v nabídce, VTS si může ponechat platbu předem jako poplatek za realizaci prodejní
objednávky a může si ponechat vzdcuhotechnické jednotky.

V případě zrušení objednávky klientem má VTS právo nárokovat smluvní pokutu:
a. Při zrušení objednávky před expedicí zboží z centrálního skladu je smluvní pokuta 10 %
z ceny zakázky.
b. Při zrušení objednávky po expedicí zboží z centrálního skladu je smluvní pokuta 100 %
z ceny zakázky.
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5.

Zpoždení dodání vzduchotechnických jednotek kvůli vyšší moci nemůže být považováno jako
nosné pro smluvní pokuty.
§9
Různé

1.
2.
3.
4.
5.

Nabídka a prodejní objednávka jsou považovány za obchodní tajemství a jako takové jsou
chráněny zákonem.
V případě nesrovnalostí mezi nabídkou/prodejní objednávkou a těmito obchodními podmínkami,
nabídka/prodejní objednávka má přednost.
V případech, které v tomto dokumentu nejsou popsány, se musí aplikovat právní předpisy platné
pro VTS.
Změna těchto obchodních podmínek musí být provedena psanou formou jako nova verze, jinak
je neplatná.
Tyto obchodí podmínky byly přijaty a vstoupí v platnost dne 1. Června 2016.
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