Příloha dle bodu 7.4 Všeobecných obchodních podmínek společnosti DAK STAVBA s.r.o. ze dne 30. 7.
2018
Renovace staré litiny smaltováním
(dále výrobní proces)
Zásady:
Zhotovitel (dále firma DAK STAVBA s.r.o.) u donesených litinových forem a nádob, či dalších předmětů
určených pro smaltování (dále zakázky), nezodpovídá za případné vady, které mohou vzniknout
nevhodným složením litiny. Jedná se zejména o následnou nepřilnavost smaltu, projevující se jako jemné
vpichy, bublinky, či v nejhorším případě jako plošné odpadnutí smaltované vrstvy. Firma DAK STAVBA
s.r.o. je povinná objednatele (dále zákazníka) na tato rizika upozornit.
Firma DAK STAVBA s.r.o. přijímá k renovaci výhradně zakázky, které nejsou poškozené, neobsahují zjevné
díry ani praskliny. Pokud má zakázka vady skryté, které se vadami zjevnými stranou až v průběhu
výrobního procesu, zejména při vysokotlakém tryskání korundovým pískem, je firma DAK STAVBA s.r.o.
povinná renovaci pozastavit, o vzniklé situaci neprodleně informovat zákazníka a dál pokračovat
výhradně s jeho souhlasem.
Firma DAK STAVBA s.r.o. při přebírání zakázky může požadovat od zákazníka složení zálohy ve výši
minimálně 300, která mu při řádném průběhu zakázky, bude odečtena od výsledku při závěrečném
vyúčtování.
V případě, že zákazník odmítne tento paušální poplatek uhradit, má firma DAK STAVBA s.r.o. právo
zakázku odmítnout.
Zákazník má právo si (po dohodě s firmou DAK STAVBA s.r.o.) v průběhu výrobního procesu zkontrolovat
plnění své zakázky.
Pokud zákazník nebude spokojený s kvalitou smaltování, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního
procesu od smlouvy odstoupit s tím, že mu bude jeho zakázka vrácena ve fázi po vysokotlakém
opískování korundovým pískem. DAK STAVBA s.r.o. zákazníkovi za dosud provedené práce a použitý
materiál bude účtovat paušální poplatek ve výši 300 Kč, který je zákazník povinen uhradit.
Firma DAK STAVBA s.r.o., narazí-li v zakázce na mechanické poškození litiny, či komplikace způsobené
nevhodným složením litiny případně na další překážky v práci, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního
procesu od smlouvy odstoupit s tím, že zakázka bude vrácena zákazníkovi ve fázi po vysokotlakém
opískování korundovým pískem. V těchto případech má firma DAK STAVBA s.r.o. právo zákazníkovi,
pokud se nedohodnou jinak, za dosud provedené práce a použitý materiál požadovat úhradu paušálního
poplatku ve výši 300 Kč, který je zákazník povinen uhradit.

