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I. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní a dodací 

podmínky platí v plném rozsahu, pokud si 

prodávající a kupující nedohodnou v kupní 

smlouvě některé podmínky jinak. Změny, 

doplnění a dodatky těchto podmínek a 

kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu, 

jinak nejsou platné. Bez předchozího 

písemného souhlasu prodávajícího není 

kupující oprávněn převádět na třetí osoby 

práva a závazky (povinnosti) vyplývající 

pro něj z uzavřených smluv. 

II. Nabídka 

Prodávající předá Kupujícímu písemnou 

nabídku na poptávané zboží (poštou, e-

mailem, faxem). Ceny, platební podmínky, 

dodací termíny uvedené v nabídce mají 

informativní charakter. Platnost nabídky je 

30 dní od data zpracování nabídky pokud 

není stanoveno jinak. Tato platnost 

nabídky se nevztahuje na dodací lhůty, 

které se mění v závislosti na odběru 

zákazníku. 

III. Objednávka 

Kupující zašle Prodávajícímu závaznou 

objednávku na zboží. 

Přijetím objednávky Prodávajícím, 

případně na žádost Kupujícího jejím 

potvrzením, se tato objednávka stává 

závaznou pro obě strany a nelze ji 

stornovat. Storno objednávky ze strany 

Kupujícího 

lze provést pouze po dohodě s 

Prodávajícím a po uhrazení části nákladu 

vzniklých Prodávajícímu při plnění 

objednávky. 

IV. Dodací lhůta 

Předběžná dodací lhůta je uvedená 

v písemné nabídce Prodávajícího, má 

informativní charakter a muže byt 

prodloužená v případě, že jeho dodavatelé 

budou v prodlení s dodávkami zboží dle 

této smlouvy.  

V. Dodací podmínky 

Prodávající k dopravě zboží zákazníkovi  v 

ČR, SR využívá běžných transportních 

firem (PPL, DHL, a jiných dostupných v 

České republice), tj. doba přepravy je 

závislá na podmínkách přepravních firem. 

Prodávající neodpovídá za zdržení dodávky 

zboží zaviněná přepravcem. 

Prodávající má právo na částečné plnění. 

Kupující je povinen částečné plnění 

přijmout. Odmítnutí částečného plnění 

dodávky bude mít stejné účinky jako v 

případě, kdy by kupující částečné plnění 

přijal. 

Dopravné a balné v rámci ČR hradí 

Prodávající, pokud není smluvně 

domluveno jinak. 

VI. Výhrada vlastnického práva 

 Nebezpečí škody na zboží přechází na 

kupujícího převzetím zboží. 

 Vlastnické právo přechází na kupujícího 

úplným zaplacením kupní ceny včetně 

příslušenství. Výhrada vlastnického práva 

se vztahuje i na výrobky vznikající 

zpracováním. 

Pokud je zboží pod výhradou vlastnického 

práva zabaveno třetí osobou, je kupující 

povinen prodávajícího okamžitě 

informovat a předložit mu zápis o exekuci. 

VII. Balení 



Zboží je dodáváno v obalu, vhodném pro 

dohodnutý druh zboží a 

pro dohodnuté dopravní podmínky tak, 

aby se zabránilo poškození 

zboží během přepravy do sjednaného 

místa určení. Obaly 

na balení jdou k tíži Prodávajícího. 

VIII. Ceny 

Ceny za dodávané zboží  jsou uvedené 

v obchodní nabídce Prodávajícího.  

Pokud není ujednáno jinak, nejsou v 

cenách započítána žádná cla, dane příp. 

celní a jiné poplatky placené mimo území 

ČR. 

IX. Platební podmínky 

Platební podmínky na dodávané zboží jsou 

popsané ve smlouvě na dodání zboží. 

Pokud ve smlouvě není definované jinak 

Prodávající má právo uplatnit smluvní 

pokutu za nedodržení terminu splatnosti 

ve vyšší 0,1% nezaplacené částky za každý 

den prodlení s platbou. Dnem zaplacení se 

počítá den přepsání zaplacené částky na 

bankovní účet Prodávajícího.  

X. Záruka za závady dodávky a záruční 

podmínky 

Na dodávané zboží poskytuje prodávající 

kupujícímu dle obchodního zákoníku 

záruku na kvalitu v délce uvedené u 

konkrétního druhu zboží, a to od okamžiku 

převzetí zboží kupujícím v tomto rozsahu: 

a) V záruční době je prodávající povinen 

reklamované zboží zdarma dle jeho volby 

opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z 

viny prodávajícího nepoužitelné nebo je 

jeho použitelnost výrazně omezena. 

Neuskuteční-li se dodatečná oprava v 

přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn 

požadovat výměnu. 

b) Předpokladem řádného uplatnění 

závady dodávky je, že kupující vytkne 

nedostatky do 3  dnů od převzetí písemně. 

c) Záruka se nevztahuje: 

- na přístroj poškozený při dopravě nebo 

nevhodném skladování 

- na závady způsobené nesprávnou 

obsluhou 

- na závady způsobené používáním 

přístroje k jinému účelu, než je návodem 

stanoveno 

- na přístroj, do kterého byl proveden 

zásah nebo provedena úprava 

- na nekompletnost přístroje, kterou bylo 

možno zjistit při prodeji 

- na součástky podléhající přirozenému 

opotřebení 

- na příslušenství 

XI. Řídicí právo 

Pro případné spory platí právo České 

republiky. V případě sporu se řídíme za 

prvé těmito podmínkami, za druhé 

platným obchodním zákoníkem a za třetí 

ostatními právními předpisy České 

republiky. 

XII. Platnost podmínek 

Tyto podmínky vstupují v platnost 

přijetím, připadne potvrzením závazné 

objednávky Kupujícího Prodávajícím, 

pokud není dohodnuto jinak v písemné 

smlouvě za souhlasu obou stran. 


