
Kushtet e përgjithshme tregtare 

Këto kushte të përgjithshme tregtare (të referuara këtu si "Kushtet") do të aplikohen për të gjitha ofertat, 

dorëzimet dhe shërbimet tona te kompanitë (B2B). Pjesa I do të aplikohet për dorëzimet e mallrave. Pjesa II 

do të aplikohet për shërbimet nga shërbimi ynë i klientit. Çdo marrëveshje individuale që rrjedh nga këto 

Kushte do të jetë e vlefshme vetëm nëse konfirmohet prej nesh me shkrim dhe nënshkruhet përkatësisht. Çdo 

deklaratë jozyrtare është e pavlefshme. Nuk do të jetë i zbatueshëm asnjë kusht i përgjithshëm tregtar i palës 

porositëse. Pranimi i mallrave në çdo rast konsiderohet si pranim i Kushteve tona. Shërbimi ynë i klientit për 

konsumatorët (B2B) do të jetë subjekt i kushteve të përgjithshme tregtare të veçanta. Kushtet tona të 

përgjithshme tregtare mund të gjenden në www.daikin-ce.com. 

 

I. KUSHTET E PËRGJITHSHME TREGTARE PËR DORËZIMIN E MALLRAVE 

1. OFERTA 

Ofertat tona janë pa angazhime dhe jodetyruese. Çdo prezantim i modeleve dhe çdo informacion rreth 

dimensioneve, peshave dhe të dhënave teknike është jodetyrues dhe subjekt i ndryshimeve në lidhje me 

prodhimin dhe modelin. Këto ndryshime nuk do të përbëjnë defekt. 

2. KRYERJA E NJË POROSIE, NDRYSHIMI I PRODUKTIT 

1. Porositë duhet të kryhen me shkrim (me letër, faks ose email ose përmes sistemit të porosive në 

linjë). Kur Daikin konfirmon marrjen e porosisë, kjo nuk përbën pranim të porosisë. Ne nuk 

konsiderohemi se e kemi pranuar një porosi deri pasi të kemi konfirmuar qartësisht pranimin me 

shkrim ose ta kemi ekzekutuar faktikisht atë porosi. Çdo marrëveshje e arritur me gojë dhe me 

telefon duhet të konfirmohet me shkrim. 

2. Ne ruajmë të drejtën të anulojmë kontratën edhe pasi kemi pranuar një porosi nëse informacioni që kemi 

marrë rreth likuiditetit të klientit ndërkohë tregon se klienti nuk do të jetë në gjendje të paguajë të gjithë 

ose një pjesë të porosisë. 

3. Pas pranimit të një porosie, ne gjithashtu ruajmë të drejtën të ndryshojmë dhe të përmirësojmë 

produktin, p.sh. në lidhje me llojin dhe dizajnin e tij, deri në masën që prej klientit mund të pritet 

logjikisht t'i pranojë këto ndryshime dhe përmirësime duke marrë në konsideratë interesat tona (p.sh. 

dorëzimin e një pajisjeje ekuivalente ose më të sofistikuar). Këto ndryshime dhe përmirësime 

konsiderohen të miratuara paraprakisht. 

4. Anulimi ose ndryshimi nga ana e klientit të një porosie të tërë ose të një pjese të saj kërkon miratimin 

tonë me shkrim dhe na jep të drejtën t'i tarifojmë klientit - përveç shërbimeve të ofruara tashmë dhe 

kostove të akumuluara - një tarifë (anulimi) të barabartë me 20 % të vlerës së porosisë dhe të paktën 

250 €. Për disa grupe produktesh, të cilat janë prodhuar në bazë të një porosie të veçantë (p.sh. spirale 

të shumëfishtë, ftohës me vidë (chiller), AHU, etj.), aplikohen rregulla të veçanta anulimi të cilat mund të 

gjenden në www.daikin-ce.com. 

3. ÇMIMET DHE AFATET E PAGESËS 

1. Çmimet bazohen në listën e çmimeve, me ndryshime herë pas here, që zakonisht lëshohet njëherë në vit. 

Ne ruajmë të drejtën t'i ndryshojmë gjithashtu çmimet gjatë vitit. 

2. Çmimet kuptohen si çmime neto pa taksa, detyrime apo tarifime në monedhën e cituar duke përfshirë 

paketimin, përveçse siç tregohet ndryshe. Ne nuk do ta marrim pas paketimin dhe materialin e paketimit. 

3. Ne nuk do të pranojmë kundërshtime ndaj faturave që merren më shumë se dy javë pas pranimit të një 

fature. Përveçse kur tregohet ndryshe, faturat janë të pagueshme 30 ditë neto nga data e faturës; data e 

pagesës është data në të cilën merret një pagesë prej nesh. Në rast vonese, ne do të tarifojmë një normë 

standarde interesi prej 12% në vit. Në rast mospagese, ne gjithashtu mund të kërkojmë të gjitha kostot e 

lidhura me grumbullimin e pagesës së kërkuar prej nesh, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, tarifat e 

përmbarimit dhe mbledhjes së borxheve. 

4. Nëse është rënë dakord për pagesë me këste, data e maturimit do të përshpejtohet edhe nëse klienti 

është në vonesë në lidhje vetëm me një këst. 

5. Ne mund t'i kryejmë dorëzimet me pagesë paraprake. 

6. Klienti nuk mund të mbajë ose rakordojë pagesa duke u bazuar në garancinë apo pretendime të tjera. 

4. KOHA E DORËZIMIT 

1. Koha e treguar e dorëzimit nuk është detyruese dhe është vetëm për referencë, megjithëse ne përpiqemi 

që të arrijmë afatet e treguara. Klienti nuk ka të drejtë të insistojë rreth pajtueshmërisë me një afat 

kohor të caktuar. Si rrjedhojë, vonesat në dorëzim nuk do të sjellin bazë për pretendime për dëme dhe 

nuk i japin të drejtën klientit të anulojë kontratën. E njëjta gjë është e vërtetë nëse afatet e dorëzimit nuk 

arrihen për shkak të forcës madhore, grevave ose ngjarjeve jashtë kontrollit tonë. 

2. Ne nuk do të pranojmë kërkesat për penalizim të ngritura nga klienti në asnjë rrethanë. 

3. Lejohen dorëzimet e pjesshme. 

4. Nëse pala porositëse është në vonesë për pagesën e një dorëzimi të mëhershëm, Daikin mund t'i mbajë 

dorëzimet në pritje të pagesës së dorëzimit të mëhershëm, dhe nuk është i detyruar të paguajë palën 

porositëse për asnjë dëm në lidhje me këtë. 

5. PRANIMI I DORËZIMEVE, TRANSFERIMI I RREZIKUT, PRANIMI I VONUAR 

1. Përveçse kur bihet dakord ndryshe, dorëzimet kryhen CIP (Incoterms 2010) në destinacionin e caktuar 

2. Në parim, dorëzimi CIP mbulon vetëm sigurimin minimal të transportit. Do të blihet sigurim shtesë për 

transportin vetëm nëse kërkohet shprehimisht nga klienti dhe kjo është subjekt i një marrëveshjeje 

shtesë dhe me kostot dhe shpenzimet e klientit. 

3. Klienti duhet t'i kontrollojë menjëherë produktet e marra prej tij ose direkt nga klientët e tij për dëmtime 

nga transporti dhe duhet të shënojë çdo dëmtim në paketim ose në pajisje në fletën e dorëzimit dhe 

duhet të refuzojë dorëzimin te agjenti transportues. Nëse klienti konstaton vetëm më vonë se mallrat 

janë të dëmtuara, klienti duhet ta raportojë këtë dëmtim te ne menjëherë, në çdo rast jo më vonë se tre 

ditë pune pas dorëzimit; ndryshe pretendimet e sigurimit mund të skadojnë. 

4. Nëse klienti është në vonesë me pranimin, ne - pavarësisht të drejtave tona të tjera - mund t'i tarifojmë 

mallrat si të dorëzuara ose ndryshe mund t'i shesim ato pa caktuar një limit kohor. Nëse ndryshe ne i 

shesim mallrat, koha e dorëzimit do të fillojë në ditën kur ne marrim kërkesën me shkrim të klientit që 

kërkon dorëzimin e mallrave. 

5. Ne mund ta tarifojmë klientin për çdo kosto që shkaktohet për shkak të pranimit të vonuar, duke 

përfshirë pa u kufizuar me, çdo kosto magazinimi, periudha pritjeje, etj. 

6. REZERVIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË 

1. Ne do të mbajmë të drejtat e pronësisë për mallrat e dorëzuara në pritje të pagesës së plotë të të gjitha 

pretendimeve të ngritura nga marrëdhënia jonë e punës me klientin, edhe nëse është paguar çmimi i 

blerjes i përcaktuar specifikisht. Nëse mallrat tona të kushtëzuara janë përpunuar, ne do të fitojmë të 

drejta pronësie për artikullin e ri pa marrë këtë në konsideratë. Nëse mallrat e dorëzuara prej nesh janë 

të përziera, të përpunuara ose të kombinuara me artikuj të tjerë, klienti na cakton neve përmes kësaj në 

proporcion me vlerën e faturave tona një pronësi ose një të drejtë bashkëpronësie të artikullit të 

kombinuar ose të ri, të dyja në lidhje me produktet e ndërmjetme dhe përfundimtare. 

2. Klienti mund t'i rishesë mallrat e dorëzuara prej nesh dhe artikujt e krijuar nga përpunimi, përzierja ose 

kombinimi i këtyre, vetëm përmes zhvillimit të zakonshëm të biznesit. Klienti këtu na cakton neve çdo 

pretendim që lind nga kjo rishitje ose nga ndonjë arsye tjetër ligjore kundrejt palëve të treta, duke 

përfshirë, të drejtat dytësore, për të siguruar pretendimet tona - të ardhshme - që mund të lindin nga 

marrëdhënia jonë e biznesit. Klienti duhet ta regjistrojë caktimin e këtyre pretendimeve në regjistrat e tij 

jo më vonë se momenti kur mallrat rishiten. 

3. Përpara pagesës së çmimit të blerjes së një artikulli, klienti mund ta rishesë artikullin vetëm nëse ai 

informon njëkohësisht vlerën e dytë (klientin përfundimtar) se të ardhurat e rishitjes janë caktuar më 

parë. 

4. Klienti mund të grumbullojë pretendimet e caktuara për sa kohë që ai plotëson detyrimet e pagesave të 

tij kundrejt nesh sipas kushteve të kontratës. Klienti ndryshe nuk mund t'i shesë mallrat e kushtëzuar 

(p.sh. të transferojë pronën përmes vendosjes si garanci, peng). 

5. Klienti duhet të na njoftojë neve menjëherë për çdo bashkëngjitje ose dëmtim tjetër të mallrave të 

kushtëzuara dhe/ose pretendimeve të caktuara dhe t'i shpjegojë palës së tretë se ne mbajmë të drejtën e 

pronësisë për ato mallra. Çdo kosto e lidhur duhet të mbartet nga klienti. 

7. GARANCIA 

Përveçse nëse është rënë dakord ndryshe dhe duke përjashtuar çdo pretendim të mëtejshëm, ne garantojmë 

për çdo defekt dhe mungesë cilësie të garantuar në momentin e dorëzimit si vijon: 

1. Përveçse kur tregohet ndryshe më poshtë, periudha e garancisë është 36 muaj nga data e dorëzimit 

(dorëzimi te agjenti transportues). Klienti mban barrën që të vërtetojë se një defekt kishte ekzistuar që 

para kohës së dorëzimit. 

2. Klienti mund të kërkojë një pretendim garancie vetëm nëse pajisja është instaluar dhe vënë në punë nga 

Daikin ose një kompani e trajnuar nga Daikin sipas udhëzimeve të instalimit të Daikin dhe është 

mirëmbajtur rregullisht sipas shënimeve të shërbimit të Daikin dhe/ose udhëzimeve të përdorimit.  

3. Nuk pranohet asnjë garanci dhe/ose përgjegjësi, në rast se klienti nuk raporton defektet e dukshme duke 

dhënë njoftim me shkrim brenda 3 ditëve pune nga dorëzimi dhe çdo defekt tjetër nuk raportohet pa 

vonesë pas zbulimit fillestar.  

4. Përveçse kur është rënë dakord ndryshe, mallrat e "Daikin Applied Systems", të cilat prodhohen në bazë 

të një porosie specifike, të tilla si ftohësit, pompat e nxehtësisë, njësitë e kondensimit (të pajisura me 

spirale, vidë ose kompresor centrifugal), njësitë e ventilkonvektorëve (FCU) dhe njësitë e trajtimit të ajrit 

/ njësitë mbi çati nën markën Daikin, në përgjithësi përfshijnë një pretendim garancie prej një periudhe 

12 muajsh, me kusht që makineria të jetë vendosur në punë nga vetë Daikin ose një person i certifikuar 

nga Daikin. Në rast të produkteve të përcaktuara si "J&E Hall International for Daikin" klienti mund të 

kërkojë një pretendim garancie prej 18 muajsh. Për produktet e markës "Rotex", në përgjithësi vlen një 

periudhë garancie 24 mujore, përveç variacioneve të mëposhtme: 10 vjet për tubat e ngrohjes nën 

dysheme dhe pllakave të sistemit, tubave VA dhe depozitave të ruajtjes së gazolinës variosafe. 5 vjet për 

panelet diellore, depozitat variosystem dhe highcube, si dhe depozitat e ujit të shiut variocistern. 3 vjet 

për njësitë solare të pompave të nxehtësisë HPSU dhe depozitat e ruajtjes së ujit të ngrohtë HYC, SCS 

dhe SC. Për produkte te markës “Zanotti”, klienti mund të kërkojë një pretendim garancie 12-mujor nga 

komisionimi ose 18 muaj nga dorëzimi (dorëzimi te agjenti transferues). 

5. Në rast garancie, ne marrim përsipër, sipas zgjedhjes sonë, të riparojmë mallrat me defekt ose 

komponentët ose të vëmë në dispozicion mallra ose komponentë pa defekte. Nuk ekziston asnjë 

pretendim tjetër garancie i asnjë lloji. Kostot e punës, orët e udhëtimit, furnizimet, të tilla si agjentët 

ftohës dhe lubrifikantët, ose çdo kosto tjetër (p.sh. për instalim, retrofit) nuk do të rimbursohen. Daikin, 

sipas gjykimit të vet, do të ofrojë herë pas here përditësime softuerësh. Përditësimet mund të përfshijnë 

korrigjime gabimesh, përmirësime si edhe aktualizime. Përditësimet i ofrohen klientit në formë të 

lexueshme nga makineria dhe të instalueshme, duke përfshirë edhe udhëzimet e instalimit. Klientit i 

kërkohet të instalojë përditësimet me kostot dhe shpenzimet e veta brenda një periudhe të arsyeshme 

kohe. Çdo dëmtim që shkaktohet nga një dështim për të instaluar do të jetë përgjegjësi vetëm e klientit 

dhe Daikin nuk pranon asnjë përgjegjësi për shkak të dështimit për të përditësuar një njësi. 

6. Përveç paragrafëve 2 deri 3, nuk pranohet asnjë garanci dhe/ose detyrim për defekte që janë shkaktuar 

nga përdorimi ose trajtimi i pamjaftueshëm ose i papërshtatshëm, dështimi i respektimit të kushteve të 

punës ose udhëzimeve të mirëmbajtjes, përdorimi i tepruar ose i papërshtatshëm i materialeve të punës 

ose materialeve zëvendësuese ose pjesëve të këmbimit që nuk janë siguruar nga Daikin. Gjithashtu, nuk 

pranohet asnjë garanci për pjesët e zakonshme të konsumit, duke përfshirë, pa u kufizuar me, filtrat, 

hundëzat e djegësve, karbonçinat e motorëve, bashkuesit, elektrodat, anodat e mbrojtjes, sondat UV, 

rrjetat, vaji dhe pjesët e tjera të konsumit. 

7. Përveçse kur na është dhënë koha e duhur dhe mundësitë për të marrë të gjitha masat e nevojshme të 

garancisë, ne jemi të çliruar nga pretendimet për garanci dhe dëme. Nëse klienti vazhdon të përdorë 

mallrat me defekt, ne garantojmë dhe/ose kemi përgjegjësi vetëm për defektin fillestar. Ne nuk do të 

rimbursojmë asnjë kosto riparimi që kryhet pa miratimin tonë paraprak të shprehur. Ne nuk mbajmë 

përgjegjësi për pasojat e këtyre riparimeve. 

8. Periudha e garancisë për pjesët e këmbimit dhe përmirësimet e tjera është 6 muaj nga dorëzimi 

(dorëzimi te agjenti transportues). 

9. Nëse defekti zgjidhet, periudha e garancisë nuk do të fillojë nga fillimi për komponentët e zëvendësuar 

ose të riparuar. 

10. Ne mund të refuzojmë të zgjidhim defekte për sa kohë që klienti është në vonesë me pagesat e 

detyrimeve të tij.  

11. Nëse dorëzohen dhe instalohen produkte të palëve të treta, garancia është e kufizuar me caktimin e 

kërkesave për garanci që mund të kërkojmë kundrejt furnitorit të produktit të palës së tretë. Klienti nuk 

mund të kërkojë ndonjë pretendim tjetër garancie dhe nuk kualifikohet për pretendime për reduktim 

çmimi. 

8. PËRGJEGJËSIA 

Ne kemi përgjegjësinë për dëmet vetëm nëse kemi vepruar në mënyrë të demonstrueshme me qëllim ose me 

neglizhencë të rëndë. Ne heqim dorë nga përgjegjësia për neglizhencë të lehtë. Në mënyrë të veçantë nuk 

jemi përgjegjës për dëmtime që vijnë si rrjedhim (p.sh. kohën në pritje për shkak të dorëzimit të gabuar) dhe 

humbjeve financiare, përfitimeve të humbura, kursimeve të paarritura, humbjes së interesit dhe dëmtime të 

pësuara nga pretendimet e palëve të treta ndaj klientit, nëse këto nuk i atribuohen qëllimit ose neglizhencës 

tonë. Nëse dëmtimi i atribuohet gjendjes me defekt të mallrave që janë dorëzuar, ne jemi përgjegjës vetëm 

deri në shkallën që prodhuesi ose furnitori ynë është përgjegjës ndaj nesh. Detyrimi ynë në asnjë rast nuk 

tejkalon vlerën e faturës së mallrave të implikuara. 

9. MALLRAT E KTHYERA 

1. Mallrat mund të kthehen dhe të shkëmbehen vetëm me miratimin tonë të shprehur dhe me shkrim. Ne i 

pranojmë mallrat e kthyera vetëm me një vlerë minimale neto prej 100,00 € për artikull dhe një vlerë 

maksimale neto prej 50 000,00 € për artikull dhe vetëm me kusht që ato mallra të mos jenë dëmtuar, të 

mos jenë përdorur, të jenë në paketimin e tyre origjinal dhe të jenë të përshtatshme për rishitje. Në 

veçanti, nuk lejohet kthimi i njësive të instaluara tashmë (duke përfshirë ftohësit) dhe kthimi i njësive të 

prodhuara me porosi, si edhe i pjesëve të këmbimit. 

2. Klienti duhet të plotësojë formularin "Request for Goods Returns" (Kërkesë për kthimin e mallit), (i 

disponueshëm në portalin e biznesit të Daikin https://my.daikin.eu) dhe duhet të na e dërgojë në numrin 

e faksit ose adresën e emailit të dhënë nga ne brenda 10 ditëve kalendarike pas dorëzimit, ndryshe ne 

nuk do ta pranojmë kthimin. 

3. Mallrat duhet të kthehen me transportin e kthimit të paguar me përgjegjësinë e klientit deri në 

destinacionin e treguar prej nesh. 

4. Në çdo rast kthimi, do të kreditohet një maksimum prej 80% të çmimit neto të tarifuar prej nesh te 

klienti. Të gjitha kthimet standarde do të jenë subjekt i një tarife rimagazinimi/administrimi prej 20 % të 

çmimit neto. 

5. Të gjitha kthimet do të inspektohen prej nesh. Nëse mallrat janë kthyer gabim (pra, jo në përputhje me 

paragrafin 1 më lart), ne mund të refuzojmë kthimet dhe mund t'i kthejmë ato te klienti me shpenzimet 

dhe përgjegjësinë e klientit. Në të kundërt, ne mund të tarifojmë një tarifë përmbajtje / administrimi më 

të lartë se 20% i përmendur më sipër. 

6. Shënimet e kreditit të çdo lloj natyre do të rakordohen ekskluzivisht kundrejt dorëzimeve të ardhshme. 

(Përditësimi i fundit: Prill 2018) 

http://www.daikin-ce.com/
http://www.daikin-ce.com/
https://my.daikin.eu/


10. INSTALIMI 

Është përgjegjësi e klientit të instalojë dhe komisionojë mallrat dhe të sigurohet që punonjësit, agjentët dhe 

nënkontraktorët e tij ose çdo person tjetër që përdoret nga klienti për të instaluar dhe komisionuar mallrat, të 

jetë plotësisht i trajnuar për të bërë këtë dhe që të ndiqen kushtet e udhëzimeve dhe manualeve të dhëna me 

mallrat. 

11. MJEDISI, LICENCAT 

1. Klienti do të jetë përgjegjës për të gjitha kostot, tarifat dhe shpenzimet që lindin nga ose në lidhje me 

dekomisionimin, rikuperimin, riciklimin dhe hedhjen e të gjithave ose të një pjese të mallrave dhe nuk do 

të kërkojë rikuperim të këtyre shpenzimeve ose kontributeve nga ne.  

2. Klienti është përgjegjës për marrjen dhe pajtueshmërinë me të gjitha licencat, lejet dhe miratimet 

përkatëse nga organet e duhura rregullatore dhe për pajtueshmërinë me autoritetet e tjera të ligjshme në 

lidhje me magazinimin, instalimin, përdorimin, vënien në punë, mirëmbajtjen, riparimin, transportimin, 

dekomisionimin, rikuperimin dhe hedhjen eventuale të mallrave.  

3. Aty ku klienti shet të gjitha ose një pjesë të mallrave te një palë tjetër, klienti mund të lidhë një 

marrëveshje të ngjashme më atë palë.  

12. KONFIDENCIALITETI 

1. Të gjitha informacionet dhe/ose këshillat, qoftë me shkrim ose me gojë, qoftë në lidhje me mallrat ose 

biznesin tonë, të dhëna prej nesh te klientit, nuk do t'i zbulohen një pale të tretë pa miratimin tonë me 

shkrim, përveçse në shkallën kur ky informacion dhe/ose këshillë ndodhet në domenin publik jo përmes 

një shkeljeje të këtij kushti ose që zbulimi kërkohet nga ligji. 

2. Klienti do të na njoftojë menjëherë rreth çdo zbulimi që kërkohet nga ligji dhe ne mund të kërkojmë një 

zgjidhje të duhur për të parandaluar këtë zbulim. Klienti merr përsipër të bashkëpunojë plotësisht me ne 

(me shpenzimet e veta të klientit) nëse ne refuzojmë vlefshmërinë e kësaj kërkese.  

13. TË DREJTAT E PRONËS INTELEKTUALE 

1. Klienti nuk do të ketë asnjë të drejtë për pronën intelektuale të zotëruar nga ne ose të licencuar për ne.  

2. Klienti nuk do të lejojë fshehjen ose fshirjen e asnjë marke tregtare ose udhëzimi ose paralajmërimi të 

aplikuar mbi mallra.  

3. Të gjitha dizajnet, shembujt, modelet, pajisjet eksperimentale, pajisjet e marketingut, aksesorët dhe çdo 

artikull tjetër në lidhje me mallrat ose zhvillimin ose krijimin e tyre do të mbeten prona jonë, do të 

trajtohen si konfidenciale dhe nuk do të kopjohen, riprodhohen ose zbulohen te ndonjë person tjetër pa 

miratimin tonë me shkrim. 

14. TË DHËNAT PERSONALE 

1. Të dhënat personale të klientit, të cilat ne i marrim me rastin e një porosie, do të ruhen në formë 

elektronike dhe do të përpunohen për qëllimin e përmbushjes së porosisë, duke i ofruar mallra dhe 

shërbime klientit, duke menaxhuar marrëdhënien me klientin, për kontabilimet dhe proceset tona të 

brendshme dhe për qëllimet tona ligjore ose rregullatore. Për disa nga këto qëllime ne mund të kemi 

nevojë t'i ndajmë të dhënat e klientit me palë të treta, por gjithmonë sigurohemi që të dhënat të ruhen 

konfidenciale dhe të mbrojtura nga palët e treta.  

2. Klienti bie dakord se ne mund të kërkojmë nga agjenci të referencave të kreditit dhe/ose kompani të 

sigurimit të kreditit të kryejnë kërkime ose kontrolle krediti për klientin për të vlerësuar performancën 

financiare të klientit dhe ne mund ta kalojmë informacionin e klientit (emrin, adresën, të dhënat e 

kontaktit, emrin e zotëruesit, të dhënat e porosisë, historikun e porosive, sjelljen me pagesat, balancën e 

klientit) te Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich për këtë qëllim. 

3. Klienti më tej bie dakord se ne dhe anëtarët e tjerë të grupit tonë (siç përmendet në www.daikin.com) 

mund të përdorim të dhënat personale të klientit (emrin, adresën, të dhënat e kontaktit, të dhënat dhe 

historikun e porosisë) edhe për qëllimet tona të marketingut dhe mund ta kontaktojmë klientin me 

telefon, email ose SMS ose me shërbime tjetër mesazhesh rreth produkteve dhe shërbimeve tona që 

mund të jenë me interes për klientin. Klienti mund ta tërheqë miratimin e vet në çdo moment. 

15. VENDI I JURIDIKSIONIT, LIGJI I ZBATUESHËM 

1. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje do t'u referohen ekskluzivisht 

gjykatave në Vjenë. 

2. Të gjitha kontratat që lidhen nga ne dhe të gjitha mosmarrëveshjet që lindin në lidhje me ato kontrata do 

të drejtohen dhe do të interpretohen sipas ligjit austriak pa u dhënë efekt rregullave të konfliktit të ligjit 

dhe Konventës së OKB-së për Shitjet. 

16. SHKËPUTSHMËRIA 

Nëse ndonjë kusht i këtyre kushteve të përgjithshme tregtare ose i kontratës së lidhur mes nesh dhe klientit 

bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, kjo nuk do të ndikojë te kushtet e mbetura këtu ose atje. Kushtet e 

pavlefshme do të zëvendësohen me kushte të ligjshme që reflektojnë më së afërmi qëllimin e palëve. 

 

II. KUSHTET E PËRGJITHSHME TREGTARE PËR SHËRBIMET 

 

Do të aplikohen kushtet e mëposhtme për shërbimet e ofruara nga shërbimi ynë i klientit, të tilla si instalimi, 

vënia në përdorim, inspektimi dhe zgjidhja e problemeve, riparimi dhe mirëmbajtja. 

 

1. OBJEKTIVI I SHËRBIMEVE 

1. Objektivi i saktë i shërbimeve rezulton nga oferta jonë me shkrim ose nga konfirmimi me shkrim i 

porosisë. Çdo shërbim shtesë që nuk tregohet shprehimisht në ofertë dhe/ose konfirmimin e porosisë dhe 

që ofrohet prej nesh me kërkesë të klientit do të tarifohet veçmas në përputhje me listën tonë përkatëse 

të çmimeve. E njëjta gjë aplikohet nëse një inspektim në terren konstaton se kërkohen shërbime të 

mëtejshme. 

 

2. Në rastin e njësive me monitorim në distancë, shërbimi ynë i klientit do të veprojë vetëm nëse udhëzohet 

nga klienti. 

3. Ne ofrojmë shërbime vetëm për pajisjet dhe komponentët e njësive që janë dhënë dhe/ose janë 

prodhuar nga ne. Prandaj, objektivi i shërbimeve nuk përfshin një testim të komponentëve të palëve të 

treta, një testim të rrjedhjeje të tubave të furnizimit të krijuar nga klienti, një testim të furnizimit me 

energji elektrike dhe/ose të linjave të lidhjes, një rregullim hidraulik të njësisë. Në rastin e njësive që 

përbëhen nga komponentë të tretë, shërbimet tona nuk përfshijnë një inspektim të të gjithë njësisë. Në 

veçanti nuk do të kontrollojmë nëse njësia është e plotë ose nëse pajisjet e saj të sigurisë janë në 

përputhje me rregulloret përkatëse dhe fjalën e fundit të teknologjisë. 

4. Ne nuk kemi detyrë të kontrollojmë nëse informacionet dhe dokumentet e dhëna (p.sh. përshkrimi i 

njësive, skemave) të dhëna nga klienti janë të sakta. 

 

2. PËRLLOGARITJET E KOSTOVE 

1. Përllogaritjet e kostove nuk janë detyruese dhe nuk janë angazhuese. 

2. Nëse japim një përllogaritje të kostos ose një ofertë paketë, ne do të marrim miratimin paraprak nga 

klienti në lidhje me çdo punim shtesë të nevojshëm që mund të identifikohet vetëm pas ekzekutimit, 

kërkohet për të krijuar vënien në punë dhe tejkalon 10% të totalit të shumës. 

 

3. DETYRIMI PËR TË BASHKËPUNUAR 

1. Klienti do të sigurohet që çdo bashkëpunim që kërkohet për ofrimin e shërbimeve nga ne të jepet në 

kohë dhe falas. 

2. Klienti në veçanti do të ofrojë akses te njësitë siç kërkohet. Klienti do të sigurojë me kostot dhe 

shpenzimet e vetë klientit të gjitha kërkesat e nevojshme teknike (p.sh. furnizimin me energji elektrike), 

përveçse kur këto kërkesa sigurohen prej nesh sipas një marrëveshjeje të veçantë. Klienti do të sigurojë 

që vendi përkatës i punës të këtë ndriçim të mjaftueshëm. Nëse kërkohet, klienti do të sigurojë shkallë 

dhe skela për t'u dhënë mundësinë punonjësve tanë të kenë akses të lehtë dhe të sigurt te vendi i punës. 

Vendi i punës duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm me një mjet të shërbimit të klientit. 

3. Klienti do të sigurojë që njësitë e monitorimit në distancë të jenë të lidhura me rrjetin e telekomunikimit. 

4. Klienti do të japë të gjithë informacionin dhe dokumentet e nevojshme për të mundësuar një dhënie të 

pashqetësuar të shërbimeve të rëna dakord. Përpara se të fillojë dhënia e shërbimeve, klienti në veçanti 

do të tregojë çdo ndryshim që është bërë nga klienti ose palë të treta në cilësimet standarde, në sistemin 

e kontrollit dhe parametra të tjerë, siç edhe çdo dëmtim në njësi për të cilin klienti është në dijeni. 

5. Kur një njësi vihet në punë, klienti do të sigurojë gjithashtu edhe kërkesat që u referohen kushteve 

përkatëse. 

6. Nëse klienti nuk bashkëpunon në mënyrën e duhur, ne mund ta ndërpresim punën tonë. Gjithashtu, 

klienti do të mbartë të gjitha kostot përkatëse shtesë, duke përfshirë kohën e qëndrimit pa punë të 

punonjësve tanë që nuk nuk mund të përdoret ndryshe brenda një njoftimi të shkurtër, si edhe çdo kosto 

tjetër për kohë udhëtimi shtesë, bazuar në çmimet përkatëse të listës sonë të çmimeve. 

 

4. ÇMIMET DHE AFATET E PAGESËS 

1. Çmimet për shërbimet bazohen në listën e çmimeve të shërbimeve të aplikueshme kur bëhet një porosi, 

përveçse kur oferta jonë me shkrim tregon ndryshe. 

2. Shërbimet në përgjithësi do të tarifohen në bazë të kohës së shpenzuar faktikisht me tarifat tona për orë 

të rëna dakord plus shpenzimet e udhëtimit bazuar në tarifat fikse ose kohën e shpenzuar faktikisht (km 

dhe koha). 

3. Orari ynë i rregullt i shërbimit është nga e hëna në të enjte nga ora 8:00 deri 17:00 dhe të premten nga 

ora 7:00 deri 12:30. Do të tarifohet një tarifë shtesë prej 50% me kompensim të rregullt jashtë këtij orari 

shërbimi. Do të tarifohet një tarifë shtesë prej 100% me kompensim për punë të kryer të dielave dhe në 

ditë pushimi publik dhe në orarin nga 20:00 deri 7:00. 

4. Pjesët e këmbimit do të tarifohen në bazë të listës së çmimeve të aplikueshme në datën e zëvendësimit 

të një komponenti njësie. Ne do të ruajmë titullin e pronësisë për pjesët e këmbimit në pritje të pagesës 

së një fature. 

5. Faturat do të lëshohen pas kryerjes së shërbimit. 

6. Nëse një porosi anulohet nga klienti, klienti do të tarifohet me 50% të vlerës së porosisë plus shpenzimet 

e udhëtimit, por të paktën EUR 250,00. 

7. Përveçse kur tregohet ndryshe, faturat do të jenë të pagueshme pa zbritje menjëherë pas faturimit. 

8. Ndryshe, do të aplikohet Paragrafi 4 (Çmimet dhe afatet e pagesës) i kushteve tona të përgjithshme të 

shitjes duke bërë ndryshimet e nevojshme. 

 

5. GARANCIA 

1. Ne garantojmë ofrimin e shërbimeve në mënyrë të zellshme dhe profesioniste. Të gjitha shërbimet do të 

ofrohen nga punonjës të kualifikuar. 

2. Nuk pranohet asnjë garanci, përveçse kur klienti jep njoftim me shkrim për defekte të dukshme brenda 3 

ditëve pune nga kryerja e shërbimit dhe për çdo defekt tjetër pa vonesë pas zbulimit fillestar. 

3. Ndryshe, do të aplikohet Paragrafi 8 (Garancia) i kushteve tona të përgjithshme të shitjes duke bërë 

ndryshimet e nevojshme. 

 

6. TË NDRYSHME 

Përveçse kur jepet ndryshe këtu, dispozitat e e kushteve tona të përgjithshme të shitjes, veçanërisht ato që 

lidhen me kohët e dorëzimit, rezervimin e titullit të pronësisë, detyrimin, ambientin dhe licencat, të dhënat 

personale, juridiksionin dhe ligjin e zbatueshëm do të aplikohen për shërbimet duke bërë ndryshimet e 

nevojshme. 

 

Kushtet e përgjithshme tregtare të Daikin janë gjithashtu të disponueshme në internet në www.daikin-ce.com 

 
Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Vienna | Austria 

telefon +43 2236 32557, faks +43 2236 32557-900, office@daikin-ce.com, www.daikin.al  
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