Všeobecné zmluvné podmienky k sťahovaniu spoločnosťou TRIV, s.r.o platné od 1.5.2008

TRIV, s.r.o. Okružná 49, 029 42 Bobrov
Prevádzka BA: Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
Prevádzka ZA: Vysokoškolákov 24, 010 01 Žilina
Prevádzka KE: Lubina 1, 040 12 Košice
IČO: 36435872
banka: Tatrabanka

IČ DPH:
účet SKK:

SK2022082799
22629086242/1100

tel.: 02 / 6542 2387

fax: 02/ 6544 3753

Potvrdenie o vykonaní práce
IČO:

Odberateľ:

DIČ:
IČ DPH:

kontaktná osoba / tel.:

Odberateľ potvrdzuje poskytnutie nasledujúcich služieb:
Cena bez
DPH

druh služby

Čl. 1 Rozsah platnosti
Realizácia objednávky prebieha podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka a Všeobecných poistných podmienok (ďalej len "VPPZ") zmluvnej poisťovne
dodávateľa u ktorej má TRIV, s.r.o. (ďalej len prepravca) uzatvorené zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
ustanovené inak.
Všeobecné podmienky slúžia na doplnenie zákonných ustanovení. Dohody, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, musia byť iba v písomnej forme.
V prípade súdneho sporu je miestom konania súdneho sporu Bratislava.
Čl.2 Všeobecné podmienky
Objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje a upozornenia na špecifickosť tovaru. Prepravca nie je povinný preverovať obsah prepravy, ani
robiť kontrolu hmotnosti a rozmerov. Ak konštatuje nejaké nejasnosti, čo najrýchlejšie ich so zákazníkom vyrieši.
Priestor vo vozidle, ktorý prevyšuje objem objednávky, ostáva k dispozícii prepravcovi. Ten je oprávnený previesť vykonanie objednávky na iného
prepravcu.
Čl.3 Prevzatie prepravy
Pri každej objednávke sa predpokladá, že sa môže realizovať za normálnych okolností. Hlavné cesty, rovnako aj ulice a cesty k domom, kde sa má
nakladať a vykladať, musia byť zjazdné pre sťahovacie vozidlo.
V predzáhradkách sa za normálne príjazdové pomery považuje 15 metrová vzdialenosť medzi vozidlom a vchodom domu. Chodby, schody a pod. by
mali umožniť hladký priebeh sťahovania. Predpokladá sa, že úradné ustanovenia umožnia sťahovanie zamýšľaným spôsobom.
V opačnom prípade sa zvýši cena sťahovania v závislosti od zvýšených nákladov.
Čl.4 Povinnosti prepravcu
Prepravca je povinný zabezpečiť pristavenie objednaného vozidla v dohodnutom čase. Uskutočňuje sťahovanie podľa dohodnutej objednávky
a s potrebnou starostlivosťou. Odvoz na dohodnuté miesto sa začína hneď po príjazde vozidla alebo podľa dohody.
Čl. 5 Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinný sa postarať o primerané zabalenie pokiaľ si baliace služby u dodávateľa písomne neobjedná. Včas musí dopravcovi nahlásiť adresu
prijímateľa, miesto dodávky a presne popísať miestne pomery.
Zákazník je povinný upozorniť dopravcu na charakter prepravovaných predmetov a ich prípadnú náchylnosť na škody.
Zákazník sa má postarať o to, aby sa práce ohľadom prepravy mohli začať v dohodnutom čase, resp. hneď po príjazde sťahovacieho vozidila. Ak nie je
dohodnuté inak, má zákazník povinnosť obstarať všetky dokumenty a povolenia potrebné na uskutočnenie prepravy.
Zákazník má povinnosť pravdivo deklarovať prepravované predmety a preberá plnú zodpovednosť voči prepravcovi, ako aj colným orgánom a ostatným
úradom. Zákazník je zodpovedný za zaobstaranie potrebných colných dokumentov a ich správnosť. Nesie zodpovednosť za všetky následky, ktoré
vznikli nesprávnymi údajmi, neskorým doručením, nekompletným či nesprávnym vyplnením. Znáša všetky výdavky, ktoré plynú prepravcovi pri
vyclievaní prepravy, ako aj z čakania na colnici a jednania s príslušnými úradmi. Prepravca nie je povinný vyplácať dopredu clo, prepravné a poplatky.
Môže žiadať od zákazníka preddavok v platnej mene.
Všetku manipuláciu a zvýšené náklady, ktoré vzniknú oneskoreným prevzatím tovaru hradí zákazník. Ak nemôže byť v priebehu štyroch hodín tovar
vyložený, je prepravca oprávnený na účet a riziko zákazníka prepravovaný tovar uskladniť. Pri tom ručí za starostlivý výber skladiska.
Z prepravy sú úplne vylúčené peniaze v hotovosti, listy vlastníctva, cenné papiere a vzácne kovy.
Čl. 6 Cena
Cena sa vypočítava paušálne alebo hodinovo. V cene nie sú zahrnuté (okrem prípadov zvláštnych dohôd) nasledovné položky:
zabalenie a vybalenie predmetov, hlavne baliace práce, ktoré musí urobiť prepravca v deň sťahovania,
doprava obalového materiálu, ako aj jeho nájom alebo kúpa, demontáž a montáž komplikovaného alebo nového nábytku, ktorá je časovo náročná alebo
vyžaduje prítomnosť odborníka, preprava chladničiek s objemom nad 200l, klavírov, trezorov a iných predmetov s hmotnosťou väčšou ako 100kg,
odpojenie a pripojenie bielej techniky, zavesenie obrazov, zrkadiel, hodín, lámp, záclon, atď., zvýšené náklady za premiestnenie predmetov cez balkón
alebo okná, colné výdavky, cestné poplatky, poplatky za trajekty, ako aj všetky úradné poplatky, prémie z poistenia prepráv, zvýšené náklady, výkony
v záujme sťahovania, aj bez zvláštnej objednávky, zvýšené náklady kvôli poveternostným podmienkam a v prípade, že vozidlo sa nemôže cez
rozkopanú či uzavretú ulicu dostať k budove, ako aj za čakanie vozidla a personálu, ktoré nezavinil prepravca, zvýšené náklady za prepravu po
ďalekých alebo neobvyklých cestách, obchádzkach v prípade uzatvorených priamych ciest, ak na tieto skutočnosti nebolo pri dohode ceny vopred
upozornené.
Odpojenie a pripojenie osvetľovacích telies a iných prístrojov zapojených do elektrickej siete nesmie vykonávať sťahujúci personál.
Čl. 7 Platba
Platba za sťahovanie sa v zásade platí v hotovosti. Cena prepravy je splatná pred vyložením. Pri prepravách do zahraničia sa platí vopred. Zákazníci,
s ktorými sme v minulosti už spolupracovali a ich platobná disciplína bola v súlade so splatnosťou naších faktúr, je možná platba na faktúru so
splatnosťou 14 dní od vystavenia faktúry. Penále z omeškania sú 0,1% za každý deň omeškania platby.
Čl. 8 Odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy. Úplné odstúpenie treba oznámiť písomne. Pri odstúpení v lehote 3 kalendárnych dní pred plánovaným
sťahovaním (pri zákazkách s celkovou cenou vyššou ako 3000,- EUR ) zaplatí zákazník storno poplatok 10% sumy, dohodnutej v písomnej ponuke,
v zmysle paušálneho odškodnenia za náklady spojené so stornom pre prepravcu.
Pri odstúpení v lehote 12 hodín pred plánovaným sťahovaním zaplatí zákazník storno 30% sumy, dohodnutej v písomnej ponuke. Ak prepravca
preukáže väčšiu škodu, je zákazník povinný uhradiť aj vyššiu čiastku.
Čl. 9 Právo zadržania tovaru
Ak prepravovaný tovar nie je prevzatý alebo sa platba podľa dohodnutých podmienok neuskutoční, má prepravca právo prepravovaný tovar v hodnote
dlžnej sumy zadržať alebo na náklady zákazníka uskladniť.
V tomto prípade môže prepravca písomne vyzvať zákazníka na úhradu pohľadávky v priebehu 30 dní. Táto výzva má obsahovať upozornenie na právo
prepravcu pri neuskutočnenej platbe tovar bez ďalších formalít zužitkovať (podľa vlastného uváženia predať, alebo pokiaľ tovar nemá materiálnu
hodnotu zlikvidovať).

spolu bez DPH:
Dodací list je potvrdením dodaní služieb bez výhrad a je záväzným dokladom pre fakturáciu. Splatnosť faktúry je do 14 dní
po vystavení faktúry. Dodávateľ má právo faktúrovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania platby po dni
splatnosti faktúry. Podpisom odberateľ potvrdzuje, že počas prác nevznikli žiadne škody na majetku odberateľa. V prípade
vzniknutej škody je potrebné urobiť zápis na toto potvrdenie resp. uviesť odvolávku na ďalší škodový protokol.

............................
dátum

.............................................................
odberateľ ( podpis, pečiatka )

Čl. 10 Záruka
Prepravca ručí iba za tie škody, ktoré boli dokázateľne spôsobené hrubou nedbanlivosťou jeho personálu. Ručí iba vtedy, ak nedokáže, že použil všetku
možnú starostlivosť za daných okolností, aby škode tohto druhu predišiel, alebo, že by sa táto škoda stala aj pri použití takejto starostlivosti.
Jeho záruka nesiaha v žiadnom prípade ďalej, ako ostatných účastníkov prepravy (železnica, letecká, lodná doprava, pošta, atď).
Prepravca ručí iba za tie prepravované predmety, ktorých zabalenie odpovedá normálnym prepravným požiadavkám. Rozbitné a krehké predmety
(lampy, tienidlá, rastliny), technické prístroje (televízory, počítače) teda vyžadujú vhodné zabalenie. Pri poškodení obsahu dební a iných nádob bez ich
vonkajšieho poškodenia, ručí prepravca iba vtedy, ak bolo ich zabalenie alebo vybalenie vykonané osobou ním poverenou. Záruka prepravcu sa
v každom prípade obmedzuje na náklady prípadnej opravy alebo odškodnenia za zníženie hodnoty predmetu, s výlukou poskytnutia náhrady.
Záruka prepravcu začína prevzatím prepravovaných predmetov a končí spravidla jeho dodaním na miesto určené zákazníkom, uskladnením v sklade
alebo odovzdaním nákladu inému prepravcovi. Keď má prepravca poverenie na odovzdanie tovaru inej prepravnej spoločnosti končí jeho záruka
v momente odovzdania tovaru.
Záruka prepravcu pri poškodení alebo strate je limitovaná na bežnú obchodnú cenu predmetu v čase jeho poškodenia či straty, max. však do 500 EUR
na 1 m3 poškodeného, resp. strateného predmetu. Časti jedného m3 sa započítavajú proporcionálne.
Na jednu udalosť je záruka prepravcu obmedzená na 20 000 EUR, ak nie sú iné poistné dohody.
Čl. 11 Výluka zo záruky
Prepravca je od záruky oslobodený, keď sa strata alebo poškodenie stalo vinou zákazníka. Keď poškodenie bolo spôsobené nariadením zákazníka
alebo okolnosťami, na ktoré prepravca nemal žiaden vplyv.
Prepravca neručí pri zlomení alebo poškodení zvlášť ohrozených vecí (mramor, sklené a porcelánové tabule, svietidlá, tienidlá, rádiá, televízory,
hardware, software, strata dát, rastliny, zvieratá), za predpokladu, že boli použité obvyklé zabezpečovacie opatrenia. Prepravca nepreberá
zodpovednosť ani za peniaze v hotovosti, za cennosti ako šperky, dokumenty, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky.
Ak prepravca dostane detailný zoznam takýchto predmetov s detailným udaním hodnoty, na základe ktorého uzavrie poistenie prepravy, požíva
prepravca túto poistnú ochranu.

Prepravca nezodpovedá za poškodenia predmetov počas nakládky a vykládky v prípade, že ich veľkosť a hmotnosť neodpovedá priestorovým
podmienkam na nakládke a vykládke, a zároveň zákazník trval na realizácii prác napriek tomu, že bol na tieto skutočnosti upozornený. Rovnako
nezodpovedá za poškodenia na stenách, oknách, podlahách alebo zábradlí, ak veľkosť a hmotnosť prepravovaných predmetov neodpovedá
priestorovým pomerom.
Prepravca neručí za škody spôsobené ohňom, nehodami, vojnami, štrajkami alebo za škody, spôsobené vozidlu treťou stranou.
Ak sa omešká naloženie alebo odvoz tovaru z dôvodu poruchy, nehody, poveternostných vplyvov a z iných dôvodov, za ktoré nenesie prepravca žiadnu
vinu, nemá zákazník nárok na náhradu.
Bez vzájomnej dohody neručí prepravca za zdržania, ktoré vznikli oneskorením iných prepravcov, zúčastnených na preprave. Náklady týmto vzniknuté
(stojné, skladovanie) hradí zákazník. Rovnako prepravca neručí za škody a straty, vzniknuté za týchto okolností.
Čl. 12 Poistenie prepravy
Na pokrytie prepravných rizík sa môže zákazník prostredníctvom prepravcu poistiť. Poistenie predpokladá, že dané predmety budú zo strany prepravcu
zabalené a vybalené. Poistnú sumu určuje zákazník.
Ak sa zákazník nenechá poistiť, nesie sám všetky riziká, za ktoré prepravca podľa týchto podmienok neručí.
Čl. 13 Nahlásenie nedostatkov
Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď po vyložení. Reklamácie týkajúce sa straty a viditeľného poškodenia treba oznámiť ihneď po dodaní
prepravovaných predmetov a prepravcovi ich písomne potvrdiť na predpísaný formulár. Škody, ktoré nie je možné spozorovať ihneď zvonku je potrebné
písomne nahlásiť prepravcovi do troch dní po ukončení sťahovania.
Po uplynutí týchto termínov nemôžu byť reklamácie uznané.

