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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

NABÍDKA

ZÁKAZNÍK musí odeslat faxem nebo e-mailem žádost o NABÍDKU výrobků, o které má zájem, která bude obsahovat 
KÓD ZBOŽÍ A POPIS, které jsou uvedeny v katalogu na internetových stránkách  www.lanzonisrl.com

OBJEDNÁVKA

Po přečtení NABÍDKY a podmínek, které jsou součástí dokladu, ZÁKAZNÍK musí odeslat faxem nebo e-mailem 
OBJEDNÁVKU (pokud možno s firemním záhlavím) obsahující požadované KÓDY ZBOŽÍ A POPIS, s odkazem na 
číslo a datum NABÍDKY.

Zákazník musí rovněž odeslat doklad obsahující NÁZEV FIRMY A BANKOVNÍ KÓD (swift kód), za účelem 
vytvoření bankovní směnné sítě po prověření úvěrových institucí obou stran.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po obdržení objednávky společnost Lanzoni odešle faxem nebo e-mailem POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, které 
zákazník musí odeslat zpět VYTIŠTĚNÉ A PODEPSANÉ pro potvrzení objednaného zboží a pro vydání souhlasu 
s přepravními, platebními a dalšími podmínkami stanovenými a specifikovanými v prodejní zprávě, která je součástí 
tohoto dokladu.

DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je následující:
1. Do 2000 m (2 palety x 1000 m) – 10 pracovních dnů
2. Od 3000 m do 5000 m (3/4/5 palet x 1000 m) – 20 pracovních dnů
3. Od 6000 m do 10000 m (6/7/…10 palet x 1000 m) dle dohody

Všechny tři podmínky jsou podřízeny datu potvrzení objednávky a podmínkám objednávky.

BALENÍ

Zboží je zabaleno v krabicích dle PDF katalogu, poté je umístěno na palety (1 paleta = 1000 m)
a zajištěno na paletách pomocí pružné folie a/nebo neutrálního těsnění.

Zabalené zboží bude vyfoceno digitálním aparátem a fotografie bude odeslána zákazníkovi e-mailem před dodávkou, na 
důkaz celistvosti zboží.

Jakýkoli jiný způsob balení bude projednán a posouzen se ZÁKAZNÍKEM a bude stanovena výše příplatku.

PŘEPRAVA

Zvolený dopravní prostředek přeprava a/nebo přepravce a příslušné dopravní a/nebo  přepravní náklady, jakož i náklady 
za pojištění zboží hradí Zákazník. Zákazník je plně odpovědný za případné nenapravitelné škody na balení a na zboží, 
ke kterým došlo během přepravy do sídla zákazníka.

Během fotografování nakládání zboží bude použit digitální aparát a bude zachycen způsob a stav umístění zboží před 
přepravou. Fotografie budou odeslány zákazníkovi e-mailem jako celková ZÁRUKA celistvosti a zabezpečení zboží 
před odesláním.
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ZÁKAZNÍK bude upozorněn faxem nebo e-mailem, že zboží je připraveno pro dodávku,  minimálně 48 hodin (nebo 
v jiném smluveném termínu) před odesláním. Upozornění bude obsahovat sériové číslo, hmotnost, metry krychlové 
(rozměry a hmotnost balení), pro zjednodušení umístění a konečné platby.

PLATBA

V prodejní smlouvě se ZÁKAZNÍKEM bude cena a měna při bankovním převodu během platby (záloha při objednávce 
a konečná platba po vystavení faktury) vyjádřena v €/EURO.

Pro fakturované částky nižší než € 5,000.00 euro (pět tisíc) budou platit následující platební podmínky:
- záloha 30% z celkové ceny BANKOVNÍM PŘEVODEM po potvrzení objednávky (vytištěné a podepsané dle 
ustanovení předchozích odstavců) a DOPLATEK k zaplacení BANKOVNÍM PŘEVODEM v okamžiku, kdy je zboží 
připraveno V NAŠEM SÍDLE PŘED ODESLÁNÍM.

Pro fakturované částky od € 5,000.00 euro (pět tisíc) do €10,000.00 euro (deset tisíc) budou platit následující platební 
podmínky:
- záloha 40% z celkové ceny BANKOVNÍM PŘEVODEM po potvrzení objednávky (vytištěné a podepsané dle 
ustanovení předchozích odstavců) a DOPLATEK k zaplacení BANKOVNÍM PŘEVODEM v okamžiku, kdy je zboží 
připraveno V NAŠEM SÍDLE PŘED ODESLÁNÍM.

Pro fakturované částky vyšší než €10,000.00 euro (deset tisíc) budou platit následující platební podmínky:
- AKREDITIV STANDBY, který musí být odeslán bankou Zákazníka do této banky: BANCA CREDITO 
COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE swift ICRA IT MMF20 spolu s odpovědí o potvrzení objednávky.

Nedodržení jedné nebo více obchodních podmínek (potvrzení objednávky, záloha, akreditiv nebo jiné požadované 
doklady) bude mít za následek zrušení veškerých objednávek a/nebo objednávek potvrzených ZÁKAZNÍKEM.

V případě platby prostřednictvím AKREDITIVU musí být odeslána faxem nebo e-mailem  kopie akreditivu před tím, 
než ZÁKAZNÍK vydá svému bankovnímu úřadu příkaz pro  otevření akreditivu, tak, aby bylo možné provést případné 
oboustranné úpravy dokladů uvedených v těchto obchodních podmínkách, pro omezení dodatečných bankovních 
poplatků a/nebo dalších nespecifikovaných nákladů.

Změny platebních způsobů této prodejní smlouvy budou možné pouze po upevnění obchodního vztahu a dle našeho 
uvážení.

Požadujeme obeznámení s dalšími prodejními doklady, které jsou spojeny s Vaším jménem nebo s Vaší zemí (například 
certifikát pro OBCHODNÍ REJSTŘÍK TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU ZBOŽÍ a veškerými dalšími obchodními doklady 
(objednávky, potvrzení objednávek, faktury, platby, předpravní doklady).
Doklady musí být OVĚŘENÉ VELVYSLANECTVÍM CÍLOVÉ ZEMĚ zde v Itálii s příplatky k smluvené ceně.
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