
Pravidla spolupráce 

Strany prohlašují, že provozují profesionální podnikatelskou činnost a v souvislosti s tím vyjadřují záměr navázat 
vzájemnou spolupráci s dodržením standardů dobré obchodní praxe. 

Navazují spolupráci, na základě které bude Inter Parts dodávat zboží uvnitř Evropského společenství na 
kupujícího dle dohodnutých objednávek zaslaných kupujícím. 

V souvislosti s plněním smlouvy o intrakomunitárních transakcích stranami: 

Kupující prohlašuje, že je registrovaným plátcem pro účely daně z přidané hodnoty pro potřeby nabytí zboží 
uvnitř ES. Inter Parts prohlašuje, že je registrovaným plátcem pro účely daně z přidané hodnoty pro potřeby 
dodávek zboží uvnitř ES a že mu bylo přiděleno EU DIČ PL7393853268. 

Strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech změnách, co se týká jejich registrace pro potřeby 
intrakomunitárních transakcí. 
 

V souvislosti s tím, že INTER PARTS bude provádět intrakomunitární dodávky zboží na kupujícího, u něhož 

budou tyto dodávky tvořit intrakomunitární nabytí zboží, se strany zavazují k maximální pečlivosti o správnou 

dokumentaci transakcí, především z hlediska vývozních operací zboží za hranice Polska. Zároveň se kupující 

zavazuje poskytovat INTER PARTS nutná prohlášení vyplývající z Prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912 

ze dne 4. prosince 2018 měnící Prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 s ohledem na některé výjimky v souvislosti 

s intrakomunitárními transakcemi. 

Kupující poskytuje souhlas s doručováním faktur a opravných faktur v elektronické podobě. Inter Parts 

prohlašuje, že elektronické faktury budou zasílány z emailové adresy info@interparts.pl 

 

Pravidla fakturace 
 

Závaznou formou úhrady je platba předem za objednané zboží. 

Základem pro provedení úhrady bude daňový doklad nebo proforma faktura se splatností 7 až 14 dnů. V 
případě navázání trvalé spolupráce bude splatnost stanovena individuálně a bude činit 7 až 21 dnů počínaje 
datem doručení daňového dokladu. 

Platba předem musí být poukázána na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu nebo proforma faktuře. 

Hlavní měnou plateb je EUR, s výjimkou místních měn platných v zemi daného kupujícího. 

Strany připouští možnost ustanovení (je přípustná elektronická podoba), že dodávka bude prováděna na 
základě platby předem ve výši, která bude nižší než 100 % nebo také platby s odloženou splatností. 

V případě nového kupujícího, tzn. kupujícího, který s Inter Parts dříve nespolupracoval, budou minimálně první 
3 dodávky vyúčtovány na zásadě platby předem. O lhůtách splatnosti rozhoduje individuálně Inter Parts 
po prozkoumání finančních možností kupujícího. Zboží bude odesíláno po připsání platby na bankovní účet 
Inter Parts. 

 

 

 

mailto:info@interparts.pl


Pravidla podávání objednávek 
 

objednávky mohou být podávány prostřednictvím: 

a) www stran – WEBTERMINAL 
b) objednávkového programu – TERMINAL FALCON, 
c) elektronické pošty  

        

1. Realizace objednávek bude stanovena individuálně. V potvrzení objednávky bude stanovena především 
dodací lhůta, způsob doručení (spedice, vlastní přeprava, převzetí ve STAWIGUDA), 

2. Dodací místo pro zásilku musí kupující uvést písemně, pokud je odlišné od sídla jeho firmy. 
3. Oznámení o nesouladu dodaného zboží kupujícím od firmy Inter Parts, musí být provedeno do 48 hodin od 

obdržení popřípadě dodáním zboží. Neoznámení nesouladu nebo chybějícího zboží v uvedené lhůtě bude 

vedeno, jako správně dodané s potvrzením převzetí celého zboží uvedeného na dané e-faktuře - daňovém 

dokladu. 

 
 
Pravidla podávání reklamace a vrácení zboží 
 
1. Vrátky jsou přijímány do 14 dnů od dodávky zboží. 
2. Podmínkou pro přijetí vráceného zboží je ideální stav (žádné stopy po montáži) jak zboží, tak i obalu. 
3. Nákupní cena bude vrácena ve lhůtě 14 dnů od data přijetí vráceného zboží, výhradně na bankovní účet 

kupujícího. 
4. Záruka je poskytována v délce 2 let od data vydání zboží. 
5. Reklamace musí být oznámena neprodleně - do 7 dnů od zjištění vady. 
6. Kupující je povinen oznámit reklamaci na aktuálním reklamačním formuláři Inter Parts, který je ke stažení 

na oficiálních stránkách www.interparts.pl 
7. Není možné vracet elektronické díly, kapaliny, olej a chemické výrobky určené pro automobily.  
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