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Všeobecné obchodní podmínky  

 
 
 

1. Kupní smlouvy 
Kupní smlouvy mezi účastníky budou uzavírány na základě objednávek zaslaných 
prodávajícímu písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Kupující je povinen v objednávce 
uvést druh zboží,  požadovaný termín dodání a cenu zboží v českých korunách dle platného 
ceníku prodávajícího. 
 
Možnost dodání zboží v požadovaném termínu a objednaném množství prodávající s ohledem 
na své kapacitní možnosti potvrdí písemně, faxem nebo elektronickou poštou kupujícímu 
do 3 pracovních dnů od doručení objednávky. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu 
je kupní smlouva uzavřena. 
 
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost dodaného zboží v souladu s příslušnými  
právními předpisy. Záruční doba činí 24 měsíců a nevztahuje se na vady zboží způsobené 
opotřebením nebo nesprávným zacházením. 
 

2. Cena zboží a její splatnost 
Kupní cena zboží se řídí dohodou smluvních stran a platným ceníkem firmy prodávajícího. 
Platný ceník v době podpisu kupní smlouvy je přílohou kupní smlouvy.  
 
Prodávající si vyhrazuje oznámit změnu cen v době platnosti dosavadního ceníku a upravit 
ceny na základě písemného upozornění 30 dnů předem a vydat nový ceník se stanovenou 
dobou jeho platnosti. Cenové úpravy se nebudou týkat objednávek již doručených 
prodávajícímu před oznámením.  
 
Kupní cena je splatná po dodání zboží na základě faktury vydané prodávajícím se splatností 
uvedené na faktuře. V případě prodlení se zaplacením zboží je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do 
zaplacení. Prodávající má právo při porušení tohoto závazku na náhradu škody přesahující 
výši smluvní pokuty.   
 
Dnem splnění peněžitého závazku se rozumí den připsání fakturované částky na účet 
prodávajícího. 
 

3. Vlastnosti zboží 
Jakost a provedení zboží se řídí ujednáním ve smlouvě a musí být zabaleno způsobem 
stanoveným ve smlouvě. Nebyla-li ujednána jakost nebo provedení zboží, je prodávající 
povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo 
není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 
 
Pokud nebylo ujednáno, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající 
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povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží 
v obchodním styku nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování 
a ochraně zboží.  
 
Případná reklamace musí být doručena prodávajícímu v písemné formě a musí obsahovat údaj 
o počtu vadných kusů zboží a charakteru vad dle jednotlivých dodacích listů, případně faktur. 
Početné vady musí být protokolárně sepsány s dopravcem. 
 
Pokud kupující reklamoval zboží dohodnutým způsobem, je prodávající povinen mu do 30-ti 
dnů sdělit, zda reklamaci uznává a jakým způsobem ji hodlá řešit. Kupující je povinen při 
přebírání zboží provést jejich kontrolu s vynaložením patřičné odborné péče a je povinen 
reklamovat zjevné vady zboží bez zbytečného odkladu do 5-ti dnů po převzetí zboží. 
Po uplynutí této lhůty již nebudou tyto vady prodávajícím uznány. 
 

4. Doprava zboží, přechod nebezpečí škody a vlastnictví 
Způsob dopravy zboží bude vždy určen dohodou obou stran. Místem plnění je místo určení na 
objednávce od kupujícího. Prodávající odešle zboží pro kupujícího prostřednictvím vlastní 
nebo smluvní dopravy na vlastní náklady v případě objednávek zboží nad 20.000,- Kč bez 
DPH. U menších objednávek zajišťuje a nese náklady na dopravu kupující. Zajišťuje-li 
dopravu prodávající, účtuje kupujícímu paušální náklad 164,- Kč bez DPH.  
 
Zajišťuje-li dopravu kupující, uskuteční se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci 
k přepravě pro kupujícího, kdy na něho přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží.  
 
Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 
na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce v místě určení.  
 

5. Obchodní tajemství 
Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství, neposkytovat třetím osobám 
a nezveřejňovat takové informace, které získaly v souvislosti s obchody podle této smlouvy 
a které by mohly poškodit obchodní zájmy druhé strany. 
 

6. Všeobecná ustanovení 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy 
a jednotlivých kupních smluv uzavíraných mezi stranami kupní smlouvy, jejímž předmětem 
jsou dodávky zboží prodávajícím kupujícímu. Smluvní strany se mohou od ustanovení 
rámcové kupní smlouvy odchýlit ujednáním v kupní smlouvě. Platný ceník je nedílnou 
přílohou rámcové smlouvy a je závazný pro cenu zboží. 
 
Ve Vamberku 1.1.2015 
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