DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto dodací a platební podmínky (dále jen DPP) upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj.
dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí DPP je i reklamační řád. Pro účely
těchto DPP se rozumí:

• Dodavatel: společnost B-M-BETA s.r.o., Boženy Němcové 1345, 413 01 Roudnice n.L., IČO 27352153
• Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby společnosti B-M-BETA s.r.o.
• Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle písemné objednávky odběratele odsouhlasené dodavatelem, resp. dle smlouvy
• Výrobek/zboží: vlastní produkt společnosti B-M-BETA s.r.o., včetně dodávaného materiálu a jeho povrchových úprav
• Smluvní obchodní vztah: vztah mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřený za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby.
Tyto vztahy vznikají jednáním dodavatele a odběratele a následně potvrzenou objednávkou odběratele, nebo písemnou smlouvou
kupní nebo o dílo (v případě, dodá-li odběratel podstatnou část materiálu), ev. písemnou dohodou o ceně.

Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 513/91 Sb.
Obchodní zákoník (v platném znění) a dále pak těmito DPP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu.
DPP jsou veřejné a jsou volně dostupné v sídle dodavatele a na INFO jeho internetové adresy www.bmbeta.cz. Odběratel
si DPP obstará sám, a pokud s jejich obsahem souhlasí, zašle jedno jejich vyhotovení řádně podepsané osobou, která je
oprávněna za objednatele jednat, dodavateli spolu s objednávkou, případně je předá dodavateli před podpisem kupní
smlouvy nebo smlouvy o dílo. DPP podepsané odběratelem mají přednost před jakýmikoliv jinými podmínkami, jako např.
Všeobecnými obchodními podmínkami (Rámcovou smlouvou, Nákupními podmínkami aj.).
Pokud se smluvní strany dohodnou na změně DPP, řídí se takový smluvní obchodní vztah a další vztahy mezi účastníky
těmito změněnými DPP od okamžiku jejich podpisu smluvními stranami. Každou další objednávkou, byť je podána
telefonicky, elektronickou či jinou cestou, stvrzuje odběratel svůj souhlas s těmito DPP dodavatele, a to i tehdy, není-li
souhlas v daném případě doložen písemně.

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Způsob objednávání
Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli.
Objednávku je možné doručit dodavateli faxem, e-mailem, poštou nebo osobně.
Dodavatel nepřijme objednávku odběratele podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i
objednávkou písemnou (psaný text včetně faxu a e-mailu) s níže uvedenými náležitostmi.
Objednávka musí obsahovat:

• adresu sídla dodavatele, obchodní jméno a IČO/DIČ odběratele,
• identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
• jméno osoby oprávněné se jménem odběratele zavazovat,
• kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. (fax, e-mail) spojení,
• předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
o počtu kusů,
o rozměrů a tvarů (náčrt, číslo výkresu, revize),
o jakosti materiálu a jeho technicko-dodacích předpisů (normy),
o dodavatele materiálu (dodavatel, odběratel, třetí osoby),
o rozměrových a jakostních požadavků a norem,
o povrchových úprav,
• cenová ujednání, fakturace,
• způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
• požadavky na balení,
• způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
• jiné, doplňující údaje.
Součástí objednávky bude kvalitní technická dokumentace.
Termín plnění (dodací lhůta) začne dodavateli běžet až ode dne obdržení kompletní objednávky v písemné podobě a po
splnění všech dalších podmínek plnění (např. po dodání určeného materiálu apod.)
Při první objednávce musí odběratel doložit kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o
registraci k daním. Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn
objednávku odmítnout. Materiál pro výrobek je používán v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu dle platných

ČSN, bez zvláštních nároků. U výrobků zpracovaných technologií laserového řezání jsou tolerance rozměrů dle
ISO 2768-mK a kvalita laserového řezání podle EN ISO-9013-332, resp. podle DIN 2310-IIL.

Potvrzení objednávky, technické vyjasnění, uzavírání smluv
Za dodavatele objednávku přijímají a jednají ve věcech obchodních a technických jednatelé společnosti.
Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout. V případě nejasnosti v objednávce je nutné tuto odstranit.
Existuje-li více forem (verzí) technického zadání odběratele, pak jsou co do rozhodnosti řazeny v této prioritě:
1. Elektronická forma (ve formátu *.dxf, *.dwg nebo *.cdr)
2. Vytištěná čitelná výkresová dokumentace
3. Písemná slovní specifikace
4. Ostatní
Je nutné, aby elektronická forma předané výkresové dokumentace splňovala požadavek, že linie odpovídají měřítku
a příslušným rozměrům na výrobku (není-li měřítko v dokumentaci viditelně stanoveno, je dokumentace zpracována pro
měřítko 1:1). Linie pro příslušné tolerované rozměry výrobku jsou uprostřed tolerančního pásma a vykreslují závazný tvar
(konturu) výrobku. Elektronická forma dokumentace je zpracována ve vrstvách a jsou okótovány hlavní rozměry výrobku
ve směru vodorovném a svislém.
V případě opakované výroby je odběratel povinen do (nové) objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze
(revize). Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném
provedení.
Pokud není na objednávce výslovně požadováno dodržení předepsané jakosti, jsou nejčastěji při laserovém řezání
používané plechy z oceli 11 373, 11 375, St37-2 a S235JRG2 (resp. 11 523, St52-3 a S355J2G3) vzájemně zaměnitelné.
Přijme-li (poštou, faxem, e-mailem, zápisem) dodavatel objednávku jako závaznou, přidělí objednávce své zakázkové
číslo, potvrdí písemně tento dokument odběratele a obdobným způsobem zašle odběrateli. Od okamžiku odeslání jsou
dodavatel a odběratel ve smluvním obchodním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží
a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit.
Potvrzovat objednávky formou dohody o ceně a uzavírat kupní smlouvy mohou za dodavatele pouze jednatelé
společnosti.
V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 50.000,- Kč včetně DPH nebo opakovaných dodávek
jednomu odběrateli s úhrnem celkové ceny za měsíc (popř. za předchozích 30 dní) nad 50.000,- Kč, musí
být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné kupní smlouvy. Výjimky
potvrzují pouze jednatelé společnosti.

Změna objednávky, storno objednávky
Změna závazné objednávky, tj. změny v technické dokumentaci, příp. dalších bodech zadání, a storno objednávky
jsou závazné pro dodavatele až po potvrzení přijetí změny či storna odběrateli (faxem, e-mailem, zápisem).
Dodavatel má nárok na náhradu škody, jež mu vznikla změnou závazné objednávky, stornem závazné objednávky, a to
do výše nákladů, které vznikly při plnění závazné objednávky až do potvrzení přijetí změny či storna závazné objednávky
objednateli. Vznikne-li dodavateli škoda v důsledku změny či storna závazné objednávky, je objednatel vždy povinen
vzniklou škodu uhradit.

Termín plnění
Termín plnění je s odběratelem odsouhlasen po přijetí objednávky a je uveden v dohodě o ceně, kupní smlouvě, smlouvě
o dílo. Dodavatel je povinen termín plnění dodržet. Při nedodržení má odběratel právo na slevu ve výši 0,05% ceny
předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení.
Zjistí-li dodavatel po vzniku smlouvy, že předchozí plnění nebylo včas odběratelem uhrazeno, je oprávněn podle svých
technologických a výrobních možností posunout odpovídajícím způsobem sjednaný termín plnění, přičemž tímto
postupem nedochází k žádnému porušení smlouvy, nebo může od smlouvy odstoupit nebo podmínit termín splnění
sjednaného závazku zaplacením všech dosud neuhrazených splatných pohledávek odběratelem.
Termín plnění je dodavatel oprávněn posunout v rozsahu den za den bez nároku odběratele na slevu v případech, kdy
odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým vyjasněním
nebo je v prodlení s dodávkou materiálu na výrobu. V takovém případě se bude začátek průběžné doby výroby počítat
teprve od okamžiku předání kompletní technické dokumentace, vyjasnění technických nesrovnalostí, případně od
okamžiku splnění všech ostatních dohodnutých povinností odběratele.
V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (např. předměty plnění s cenou
nad 50.000,- Kč) počíná běžet dodací lhůta nejdříve ode dne doručení řádně podepsané smlouvy kupní nebo o dílo do
sídla dodavatele, není-li písemně stanoveno jinak.

Cena, placení a fakturace
Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy odběratel objednává zboží. Dodavatel
sdělí cenu odběrateli formou cenové nabídky s časově omezenou platností, který s ní dá souhlas podpisem objednávky,
dohody o ceně, kupní smlouvy, nebo podpisem cenového ujednání. Standardně je cena stanovena jako EXW nebo FCA.
Případná změna sjednané ceny je možná pouze písemnou dohodou a dodavatel si vyhrazuje právo vyvolat nové jednání
o ceně v případě, že vstupní ceny materiálu, který není dodán odběratelem, nebo služeb (kooperací, subdodávek)
vzrostou v průběhu plnění kontraktu o více než 5 %.
Nedodá-li odběratel potřebnou technickou dokumentaci v elektronické podobě formátu dxf, může být účtován i poplatek
za dodatečné technické zpracování v sazbě 300,- Kč/hod. Toto platí při první objednávce konkrétního typu výrobku,
v případě opakované výroby již není poplatek účtován.
Platby za výrobky/zboží do 5.000,- Kč se zpravidla hradí v hotovosti, odběratel obdrží dodací list a daňový doklad
potvrzující zaplacení.
Platby za výrobky/zboží nad 5.000,- Kč se hradí více možnými způsoby. Odběratel obdrží dodací list a daňový
doklad, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, není-li písemně smluvně ujednáno jinak, zda vydá
zboží až po jeho úplném zaplacení nebo po zaplacení zálohy (zálohová faktura, ověřený bankovní převod,
hotovost apod.) či před zaplacením (odběr na fakturu s dodatečným zaplacením v termínu splatnosti).
Rozhodujícím kriteriem je platební morálka odběratele a jeho kredit.
Splatnost faktur je běžně 30 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce odběratele a jeho kreditu,
je možno stanovit odlišně v individuální smlouvě.
Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury.
Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele
či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.
Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech
ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.). V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží
v dohodnutém termínu, může dodavatel požadovat kromě zákonného úroku z prodlení na odběrateli dále také zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.
Odběratelům s dobrou platební morálkou, kteří opakovaně využívají služeb dodavatele, může být přidělen (stanoven)
dodavatelem tzv. kredit, tj. finanční limit pro nejvyšší přípustné saldo odběratele. Tento kredit určuje maximální přípustný
součet částek na neuhrazených fakturách vystavených dodavatelem odběrateli, bez ohledu na jejich splatnost, který ještě
nevede k zadržení výrobku/zboží.
Kredit určuje výhradně dodavatel a je oprávněn jej měnit. Výše kreditu je zpravidla maximálně rovna částce odpovídající
měsíčnímu objemu odběru výrobků/zboží.
Odběratelé, kteří mají zájem využívat kredit stanovený dodavatelem a platbu po dodávce zboží, musí mít uzavřenu
s dodavatelem smlouvu o platebních podmínkách a zajištění závazku. V této smlouvě je především stanovena doba
splatnosti faktur a výše kreditu odběratele.

Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné
Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky
po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami, s přihlédnutím k případně přidělenému kreditu.
Není-li písemně ujednáno jinak, je výrobek dodáván bez povrchových úprav, nezabalen, připraven k odběru způsobem
„volně loženo“, v případě dohody na EURO paletě.
Místem převzetí předmětu plnění je sídlo dodavatele.
Odběratel je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do počtu kusů i kvality. Převzetí výrobku/zboží a
souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.
Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační
a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je možno zasílat na dobírku poštou jako
obchodní balík, kurýrní službou nebo autem dodavatele. Zboží je zasláno způsobem, který určí odběratel v dodavatelem
odsouhlasené objednávce. Veškeré tyto dodatečné náklady jsou zpravidla dodavatelem vyúčtovány samostatným
daňovým dokladem.
Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství
dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem
dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce.
Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce
dodavatele (s podáním nejpozději do 3 pracovních dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že
odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví a v dané lhůtě nezašle dodavateli, má se za to, že zásilka byla v pořádku.
Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené
s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.
Pokud odběratel nepřevezme zboží ani při opakovaném pokusu o dodání, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit
a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění a náklady spojené
s dodáním věci a jejím uskladněním.
Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dní po dohodnutém termínu plnění, je dodavatel oprávněn
výrobek/zboží uskladnit. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody na věci přechází
na odběratele. Za dobu uskladnění bude následně účtováno skladné, které činí 0,05% ceny předmětu plnění za každý

kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě výrobek/zboží zůstává majetkem
dodavatele a dodavatel je oprávněn výrobek/zboží prodat třetí osobě, např. jako šrot. Odběratel je povinen zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění a náklady spojené s jejím uskladněním.
Skladování výrobního materiálu dodaného odběratelem u dodavatele je možné pouze výjimečně a na základě písemné
dohody jako placená služba. Zbytky z materiálu odběratele použitého na výrobu je odběratel povinen odebrat společně
s výrobkem/zbožím. Neučiní-li tak, skladuje jej dodavatel po dobu 3 pracovních dní, poté jej bez dalších výzev a nároků
zlikviduje bez náhrady.

Zadržení výrobku/zboží dodavatelem
Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě
splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit, pak dodavatel může pozastavit výrobu a další dodávky
zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem.
O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje faxem, telefonicky nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží
nemůže být posuzováno jako prodlení v termínu plnění ze strany dodavatele. Totéž platí, pokud je odběratel v platební
neschopnosti či byl na něj podán u soudu návrh na konkurz. Dnem podání návrhu na konkurz se veškeré doposud
nesplatné závazky odběratele stávají splatnými.

III. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Identifikace výrobku/zboží
Dodavatel své výrobky pro možnost pozdější identifikace může označit. Označování probíhá zásadně tak, aby
nepoškodilo výrobek a nezpůsobilo odběrateli újmu. Je na zvážení dodavatele, jestli způsob označení projedná předem
s odběratelem či nikoli.

Záruky za jakost, odpovědnost za vady
Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne převzetí výrobků/zboží.
Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele
uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě. Záruku na skryté vady dodavatel poskytuje dle záruční doby
dodavatele materiálu, který byl použit pro výrobu předmětu plnění.
Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná
záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.
Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace
tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho
převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto
vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.
Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto
titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená
v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými
pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.
Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl, a to včetně
vynaložení odborné péče, a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším
zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací, jeho zabudování do vyššího celku)
jsou vyloučeny.
Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích
osob.
Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí
i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

Uplatnění a přezkoumání reklamace
Zjistí-li odběratel na předmětu plnění zjevnou vadu, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 1 týdne)
písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, záruka zaniká.
Za písemné ohlášení vady - reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli
do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda

vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její
oprávněnosti.
Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního
reklamovaného výrobku.
Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit
nejpozději do 1 týdne ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, nárok na jejich uplatnění zanikne.
Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv
a odběratel je povinen mu to umožnit.

Oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli tato náhradní plnění:
1. Oprava vadných dílů u dodavatele nebo u odběratele za předem dohodnutou cenu
2. Poskytnutí slevy z ceny
3. Výroba nových dílů výměnou za vadné
4. Ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích
Dodavatel si vyhrazuje právo výběru konečné varianty řešení. Vadné díly, které byly vyměněny, a nebo za ně bylo
poskytnuto náhradní plnění, jsou majetkem dodavatele a musí mu být poskytnuty.
Náhradní plnění v penězích je možné pouze výjimečně, na základě uzavřené písemné kupní smlouvy, zásadně pouze
ve fakturované měně, do maximální výše rovnající se nasmlouvané ceně vadných kusů. Tato forma plnění se zpravidla
realizuje formou slevy při odběru dalších výrobků. V případě uplatňování oprávněné reklamace se předpokládá, že tato
bude vyřešena v zákonné lhůtě.

Neoprávněné reklamace
Odběrateli nebude uznána oprávněnost reklamace na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně
(zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn, a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li
shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit náklady prokazatelně spojené s
šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.

IV. ZÁVĚR
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění
dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito DPP, a nebo v souvislosti s nimi, budou
rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro
rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz,
přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto
výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto
rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad
spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se
s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené
dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
Tyto DPP ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování objednávek, nákupu výrobků/zboží a služeb,
dodávání, fakturaci a reklamacích.

Společnost B-M-BETA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto DPP. Případná změna bude řádně zveřejněna
a dotkne se objednávek přijatých až po datu jejího zveřejnění a nabytí účinnosti.
Tyto DPP byly zveřejněny dne 20. 4. 2008 a nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2008.
V Roudnici nad Labem dne 20. 4. 2008
Za B-M-BETA s.r.o.:
Jaroslav Mokrý EWT,IWT
jednatel společnosti

Potvrzení
Odběratel se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami firmy B-M-BETA s.r.o. a souhlasí s nimi.

Odběratel (název firmy):

_________________________________________________________________

Adresa odběratele:

_________________________________________________________________

IČO odběratele:

_________________________________________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby: __________________________________________________________

Datum: __________________________

Razítko a podpis: _______________________________

