Příloha 2 / Annex 2

Dohoda o zajištění kvality s dodavatelem / Supplier Quality Agreement

SAZEBNÍK VÍCEPRÁCÍ V RÁMCI
REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
S DODAVATELEM
Následující vícenáklady budou vyžadovány po
dodavateli v případě reklamačního řízení:

EXTRA WORKS PRICELIST
WITHIN THE SCOPE OF
COMPLAINTS PROCEEDING
WITH THE SUPPLIER
Following extra costs will be charged to the
supplier within the scope of complaints
proceeding:

Výkon / Action

Sazba € / € rate

Jednotka / Units

Vystavení reklamace (kvalitativní nebo logistické) / Issue of complaint
(quality or logistic)
Třídění, opravy, 100% kontrola KARSIT / Sorting, repairs, 100% inspection
by KARSIT
Třídění, opravy, 100% kontrola Externí firmou / Sorting, repairs, 100%
inspection by external company

50€

1 ks / 1 pc.

20€

1 hod / 1 hr.

Zastavení výroby ve společnosti KARSIT / Production interruption in
KARSIT






Tento sazebník nabývá platnost od data
podpisu.
Sazby za paušály za náhradu škody se
rozumí částky bez DPH.
Právo zákazníka na uplatnění dalších náhrad
za vzniklé škody zůstává tímto nedotčeno.
Všechny
vícenáklady,
které
vznikly
zákazníkovi z důvodu vadné, pozdní nebo
nekompletní dodávky jsou od dodavatele
brány jako odsouhlasené, pokud tyto
vícenáklady
nebyly
dodavatelem
rozporovány do 3 pracovních dnů od
obdržení písemné zprávy.
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Náklady dle faktury od externí třídicí firmy + poplatek
25€ v případě že bude zákazník tuto externí třídicí
firmu zajišťovat / Costs based on invoice by external
sorting company + fee of € 25 in case the customer will
have to source the sorting company by itself
2000€ (plus přeúčtování
1 hod / 1 hr.
prokazatelně vzniklých
vícenákladů účtovaných
zákazníkem ( zákazníky)
společnosti Karsit
Holding ) v souvislosti s
tímto zastavením
výroby/and a reinvoicing of the
demostrably incurred
costs invoiced by the
customer(s) to Karsit
Holding in connection
with the interruption of
production)

This pricelist shall come into force upon
execution by both parties.
Above mentioned rates are stated excluding
VAT.
The customer's right for claiming additional
compensations for resulting damage / loss
remains unaffected.
All the extra costs suffered by the customer
due to defective, late or incomplete delivery
are considered as approved by the supplier
unless objections are raised by the supplier
within 3 working days following the receipt
of the written report.

