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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY TEXTILNÍHO
ZBOŽÍ VYROBENÉHO NA ZAKÁZKU

Podmínky pro objednání






Minimální počet pro objednání ponožek je 100 párů stejného typu a
barvy v maximálně dvou velikostech, vždy však minimálně 30párů od
jedné velikosti. Při objednání 150 párů lze zvolit až ze tří velikostí, při
200 párech lze objednat čtyři velikosti. Při objednání 250 párů a více lze
vybrat ze šesti velikostí.
Minimální počet u seamlessového prádla je 50 kusů stejného střihu a
barvy v maximálně dvou velikostech v poměru 25:25. Dále dle individuální
domluvy.
Minima pro konfekční výrobu budou stanovena individuálně dle typu
výrobku a rozsahu zakázky.

Výrobní podklady















Zakázka bude vyrobena podle návrhu kupujícího, Kupující dodá
přehledný grafický návrh, znázorňující rozložení barev v jednotlivých
zónách a umístění loga. Barvy budou označeny kódy dle vzorníku. Tento
návrh výrobce posoudí dle svých výrobních možností a případné úpravy
nechá odsouhlasit kupujícím.
Výrobce NEVYCHÁZÍ ze vzorníku Pantone!
Objednávka musí přesné značení velikostí včetně umístění.
Objednávka musí obsahovat fakturační údaje, kontaktní telefonní číslo a
dodací adresu
Veškeré podklady dodané kupujícím v písemné formě, grafické řešení
obalů a další informace podobného charakteru jsou považovány za knowhow kupujícího a jsou jeho majetkem.
Veškeré podklady pro výrobu ze strany kupujícího je nutno dodat v
písemné formě s maximální přesností. Pokud tak není učiněno, má se za
to, že kupující plně akceptuje technické či grafické řešení dodané
výrobcem.
Kupující potvrzuje, že má právo na používání dodaného loga, logotypu či
slovního spojení, souhlasí s jejich užitím na výrobku či obalech výrobku a
přebírá plnou odpovědnost za jejich užití.
Pokud kupující nedodá výrobci písemně přesné výrobní podklady, tzn.
technický nákres výrobku, specifikaci materiálového složení, specifikaci
výrobního stroje a další instrukce, má se za to, že technické řešení
dodaných výrobků a souvisejícího know-how je majetkem výrobce.
Všechny balící materiály je nutno dodat do 14 dnů od objednání. Při
nedodržení tohoto termínu dojde automaticky k posunutí termínu odeslání.
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Vzorování










Na vyžádání lze jednorázově a za poplatek vyrobit vzorek ponožek nebo
seamless.
Vzorek je vyroben ve velikosti M, není-li určeno jinak při zadání. Kupující
obdrží jeden vzorek a druhý je uložen u výrobce pro pozdější reference.
Cena jednoho vzorování ponožek je 1000Kč plus poštovné a u vzorování
seamless činí poplatek 2000Kč. Vzorování konfekce účtováno dle domluvy.
Pokud bude chtít kupující vyžadovat změny, bude provedeno nové
vzorování, za které bude opět účtováno 1000Kč plus poštovné.
Poplatek za první vzorování bude odečten z konečné ceny pouze v
případě realizace zakázky.
Poplatek za všechna následná vzorování je nevratný.
Po zahájení výroby dříve schváleného produktu nelze vyžadovat dodatečné
změny. Má se za to, že jde o novou zakázku/vzorování, přičemž kupující
je povinen odebrat a řádně zaplatit již vyráběné zboží.
Výrobce neručí za textový obsah a vzhled obalů, které byly dodány
kupujícím, a to včetně případných samolepek, visaček a dalších aplikací.

Charakteristika výroby a upozornění












Barva zobrazená v monitoru počítače či jiného zobrazovacího zařízení se
může lišit od skutečné barvy příze.
Výrobce nevychází ze vzorníku Pantone.
Výrobek je produkt pletení a dalších procesů. Při pletení více barev na
ponožce se může projevit změnou v odstínu barvy.
Použití černé nebo bílé podkladové příze se může mírně projevit na odstínu
barvy/barev krycích přízí.
Dodané výrobky odpovídají svými charakteristikami zejména pleteným
výrobkům se všemi jejich obvyklými vlastnostmi (roztažnost, žmolkování,
seprání, srážení atd.)
Dodané množství zboží může být v toleranci +- 10% od množství v
objednávce dle charakteru výrobního procesu konkrétního
výrobku.
Konkrétní zvolené technické a materiálové řešení ovlivňuje vlastnosti
výrobku významným způsobem, přičemž kupující stvrzuje, že si je vědom
charakteristik a vlastností jím zvoleného řešení zejména v souvislosti s
předpokládaným užitím výrobku.
Pokud kupující na základě svých vlastních znalostí či testu dodaného
vzorku není schopen kompletně posoudit vhodnost jím objednaného zboží
k předpokládanému účelu užití či není schopen si utvořit představu o
chování výrobku při použití, má možnost si tyto informace písemně
vyžádat u výrobce, který je následně kupujícímu sdělí. Pokud tak kupující
neučiní, má se za to, že v dostatečné míře rozumí charakteru objednaných
výrobků a jejich aspektům.
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Kupní cena a platební podmínky















Kupní cena je sjednána písemně dohodou mezi kupujícím a výrobcem.
Cena je stanovena za jednotku výroby (pár či kus) bez DPH, EXW Třebíč a
bez obalu.
Pokud bude kupující vyžadovat zabalení výrobku jinak než spojení
celofánovou páskou a samolepkou s velikostí, je třeba přesně určit typ a
způsob zabalení písemnou formou pro výpočet finální cenové nabídky.
Případná změna typu nebo způsobu balení bude promítnuta do konečné
fakturační částky.
Cenová nabídka je platná jeden měsíc.
Cena je aktualizována při každé objednávce
Cenu obalu platí kupující, případně dodá výrobci obaly na své náklady.
Náklady na přepravu hradí kupující.
Faktura na zboží je vystavena v den odeslání, je ponížena o přijaté zálohy
na výrobu a poplatek za první vzorování.
V případě pozdní úhrady má výrobce nárok na úrok z prodlení 0,1% denně
Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem
kompletního zaplacení vystavených faktur.

Základní platební podmínky, pokud není dohodnuto jinak, jsou určeny
následující tabulkou:

Velikost
objednávky bez
DPH v CZK
do 50.000,-Kč

Zálohová platba

50.000,- 100.000,-

70%

100.000,- 250.000,-

60%

nad 250.000,- Kč

60%

roční odběr nad
500.000,-

Platba při odeslání Doplatek splatnost Doplatek splatnost
14 dní
28 dní
100%
30%
40%
40%

individuální stanovení podmínek
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Další podmínky








Dodací termín je určen výrobcem dle aktuálních výrobních možností. Má-li
zákazník specifické požadavky termínu dodání, je povinen výrobci písemně
sdělit veškeré skutečnosti co nejdříve, nejpozději však při zadání
objednávky.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu termínu odeslání, pokud dojde k
nepředvídatelným okolnostem, které nebude schopen ovlivnit.
Výrobce zaručuje kvalitu dodávku zboží v I. stupni jakosti. V případě
dohody o dodávce zboží v II. stupni jakosti bude účtovaná cena ve výši
50% ceny v I. stupni jakosti, přičemž ostatní podmínky zůstávají
neměnné, vyjma rozsahu záruky za dodané zboží.
Stav zásob etiket, pokud byly dodány odběratelem, si eviduje zákazník
sám dle celkových objednávek.
Záruka je poskytnuta při dodržení zásad správného skladování a
manipulace se zbožím u kupujícího, zejména podmínek vlhkosti, osvitu
atd.

Tyto podmínky anebo jejich část může být změněna pouze písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky platí od 1. 2. 2020. V případě pozdější aktualizace
vstupuje v platnost nejnovější verze podmínek dnem jejich zveřejnění. Kupující
má právo v případě nesouhlasu s aktualizací vyjádřit svůj postoj písemně do 14
dnů po zveřejnění aktualizace a na základě jednání s výrobcem uzavřít
individuální obchodní podmínky. Pokud kupující nevyjádří svůj nesouhlas s
aktualizací do 14 dní od obdržení, má se za to, že s aktualizací zcela souhlasí.
Aktuální verze obchodních podmínek je zveřejněna na webových stránkách
www.pumax.cz.
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