VI.
Reklamácia tovaru a zodpovednosť za vady
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v kvalite podl'a príslušných noriem a atestov, ktoré
v prípade požiadania dá k nahliadnutiu kupujúcemu. Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar priamo
pri dodávke, resp. bez zbytočného odkladu po dodaní na miesto určenia a v prípade preukázanej
vadnosti uplatniť reklamáciu ihneď po zistení priamo u predávajúceho a to písomnou formou.
VII.
Doba platnosti
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.01.2012 do 31.12.2012 s platnosťou odo dňa jej
podpísania zmluvnými stranami a s účinnosťou odo dňa prvej objednávky. Odstúpenie od zmluvy je
možné na základe hrubého porušenia zmluvných podmienok a to okamžite, dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom v prípade nedokončeného záväzku
ktorejkoľvek zmluvnej strany, je táto povinná ho doriešiť. Vypovedať zmluvu je možné na základe
dohody zmluvných strán, resp. v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom po
doručení výpovede zmluvnému partnerovi.
VIII.
Obaly
Predávajúci realizuje zmluvne dohodnuté objemy tovaru v prepravných obaloch, ktoré sú vratnými
finančnými obalmi. Predávajúci používa vratné finančné obaly a za ich použitie fakturuje sumy
uvedené v ponukovom liste. Zmluvné strany sa dohodli na 90 dňovej návratnosti obalov. Táto lehota
začne plynúť dňom prevzatia dodávky. V tejto lehote je kupujúci povinný obaly predávajúcemu vrátiť,
využijúc predovšetkým výťažnosť vozidiel predávajúceho pri dodávke tovaru. Vratné obaly musia byť
použitel'né, nepoškodené a nesmú byť znečistené. Návratnosť obalov je do výšky 100% v sortimente
dodaných. V prípade dodávky tovaru autami predávajúceho je tento povinný prijať kupujúcim
(príjemcom
zásielky) pripravené prázdne obaly v množstvách zodpovedajúcich
realizovaným
objemom dodávok. V prípade nerealizovania spätného zvozu budú náklady na spätnú prepravu
obalov znášať 50% kupujúci a 50% predávajúci. V prípade realizácie spätného zvozu obalov vlastnými
autami kupujúceho, prípadne železnicou je tento povinný zvoz prerokovať s dopravným oddelením
predávajúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu vratné obaly na základe vystavenej faktúry v cene, za
ktorú boli dodané. Faktúry za vratné
finančné obaly vystavené kupujúcim je predávajúci povinný
uhradiť v termíne do 30 dní od vystavenia faktúry. Vprípaďe úpravycTen obalov (v-náväznosti na
zmenu cien na trhu), oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu a zároveň bude dohodnutý
termín na vyrovnanie obalových kont za starú cenu. Vedenie obalových kont je v kompetencii
predávajúceho a kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnom vzájomnom odsúhlasení
obalových kont. Obalové kontá si obe strany odsúhlasia vždy k poslednému dňu príslušného polroka.
Za tým účelom vždy do 10.-eho dňa prvého mesiaca nasledujúceho polroka zašle kupujúci stav
obalového konta predávajúcemu na odsúhlasenie.
IX.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov.
Akékoľvek zmeny a dodatky podliehajú písomnej forme, podpísaniu oboma zmluvnými stranami
a stávajú sa súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení. Súčasťou zmluvy je fotokópia výpisu z obchodného, resp. živnostenského
registra
zmluvných strán.
V zmysle § 7 ods. 1, ods. 2, ods. 10, zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci
súhlasí s uvedením všetkých údajov, ktoré majú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné na
uzatvorenie zmluvy a ich spracúvaním, pričom tento súhlas dáva Konzervárni Turzovka, spol. s r.o.
Súhlas dáva po dobu trvania zmluvného vzťahu, bez možnosti jeho odvolania, pričom po ukončení
zmluvného vzťahu Konzerváreň Turzovka, spol. s r.o. príslušné osobné údaje zlikviduje zákonným
spôsobom.

v Turzovke 02.01. 2012

KONZERVAREŇ Turzovka,

spol. s r.o.

Jašíková 55, 023 54 TURZOVKA
IČO: 36 031 607
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