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OBCHODNÍ PODMÍNKY                    

1. Všeobecná ujednání Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na všechny výrobky a služby nabízené firmou AF 
Regulační komponenty spol. s r.o.  

2.  Dodací lhůty  Výrobky, které jsou uvedeny v platném ceníku dodáváme obratem v případě, že výrobky jsou skladem, 
v ostatních případech však do 12-ti dnů od přijetí objednávky není li v potvzení zakázky uvedeno jinak.  

3.  Způsob objednání Výrobky a služby uvedené v ceníku je možno objednat u firmy AF Regulační komponenty spol. s r.o písemně 
(včetně faxu a e-mailu), osobně nebo telefonicky s dodatečnou písemnou objednávkou (podepsanou statutárním zástupcem 
firmy nebo jím pověřenou osobou), která obsahuje zejména tyto údaje:  

• úplné a přesné obchodní jméno firmy objednavatele, sídlo, IČ, DIČ  
• specifikace výrobku a jeho množství 
• požadované datum uskutečnění plnění objednávky 
• přesnou a úplnou adresu místa dodání zboží, pokud se liší od adresy firmy 
• požadovaný způsob přepravy 
• jméno kontaktní osoby a její telefonické (příp. i faxové) spojení  

Uplatněním objednávky kupující přistupuje na veškeré náležitosti těchto OP.  

3.  Splnění objednávky Splněním objednávky se rozumí předání předmětu plnění odběrateli osobně nebo dopravci k přepravě 
k zákazníkovi.  

4.  Vlastnická práva k zakoupeným výrobkům Kupující nabývá vlastnická práva k zakoupeným výrobkům po úplném zaplacení 
kupní ceny. Zaplacením se rozumí převedení celé částky na účet prodávajícího, nebo složení částky v hotovosti pověřenému 
pracovníkovi firmy AF Regulační komponenty spol. s r.o 

5.  Dodání zboží  Standardní dodací podmínky jsou EXW. AF Regulační komponenty spol. s r.o. nabízí dodání zboží následujícími 
způsoby:  

• Česká pošta  
• spediční firma (PPL)  
• jiná, předem dohodnutá forma přepravy.  
• osobní odběr 

6. Platební podmínky (forma úhrady zboží) 

Způsob provedení platby může být dohodnut následovně:  

• platba v hotovosti při osobním odběru  
• platba dobírky při doručení zásilky na dobírku 
• platba převodním příkazem po vystavení zálohové faktury  
• platba převodním příkazem po vystavení faktury – daňového dokladu 

Uhrazením fakturované částky se rozumí připsání celé částky na účet prodávajícího. Úplným zaplacením se rozumí buď termín 
převedení fakturované částky na účet firmy AF Regulační komponenty spol. s r.o nebo předání celé dlužné částky pověřenému 
pracovníkovi firmy AF Regulační komponenty spol. s r.o. 

7.  Záruční lhůty  

Od 1. 9. 2005 jsou na výrobky prodávané firmou  AF Regulační komponenty spol. s r.o.  poskytovány tyto záruční doby:  

• Servopohony ELODRIVE      60 měsíců na produkty které byly při předání vadné, jinak 24 měsíců  
• Výrobky firmy Oppermann     24 měsíců 
 
ode dne prodeje. 

8.  Ostatní ujednání  

K těmto OP může být v odůvodněných případech sjednána Obchodní smlouva (dále jen Smlouva), kterou mohou být upraveny 
některé články OP podle aktuálních podmínek vzájemných obchodních vztahů.  

9.  Platnost OP  

Platnost těchto Obchodních podmínek je od 1. 1. 2005  


