
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Objednávky jsou přijímány e-mailem nebo telefonicky. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel souhlas s 

těmito obchodními podmínkami. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém jsou přijaty nebo dle uvedeného 

dodacího termínu uvedeného v objednávce. 

Většina produktů je dodávána v libovolném množství. Ceny výrobků jsou zasílány e-mailovou zprávou nebo 

sdělovány telefonicky na vyžádání. 

Dodávky zboží jsou standardně zasílány přepravní službou nebo na vyžádání zákazníkem. Zásilky v České 

republice jsou doručovány následující pracovní den, na Slovensko do třech pracovních dnů. Dodavatel nenese 

odpovědnost za selhání služeb přepravní společnosti. 

Za dodání zboží v České republice je účtováno přepravné a balné dle tarifů přepravce, dle váhy a velikosti zboží. 

Nevyžaduje-li odběratel pozdější termín dodání, je objednané zboží, které je skladem, odesláno do dvou 

pracovních dnů po přijetí objednávky. Zboží, které není skladem, je v závislosti na dodacích možnostech výrobce 

odesláno zpravidla za 1-2 týdny. V případě, že dodávku nelze realizovat v tomto termínu, bude bezodkladně 

zasláno upřesňující potvrzení objednávky.. 

Za zboží je vždy účtována cena platná v čase odeslání objednávky odběratele. Ceny uvádíme bez DPH.  

Dodávky zboží jsou standardně odesílány na dobírku, po úhradě zálohové faktury nebo na fakturu splatnou do 14 

dnů bankovním převodem, avšak v případě opakovaného překročení lhůty splatnosti, budou další dodávky 

zasílány pouze na dobírku. 

Není-li zvláštní smlouvou stanoveno jinak, lze případné náhrady prokázaných škod způsobených pochybením 

dodavatele nebo vadou dodaného zboží uplatnit maximálně do výše potvrzené hodnoty objednaného zboží. 

Smluvní strany pro tento případ výslovně a shodně prohlašují, že tato hodnota je maximální možná výše škody, 

která může odběrateli v důsledku pochybení dodavatele nebo vady zboží vzniknout. 

Vadné výrobky jsou po jejich vrácení dodavateli přednostně nahrazeny novými. Není-li v možnostech dodavatele 

nahradit vadné zboží, je odběrateli vrácena původně účtována cena za vrácené zboží v plné výši. Cena za 

vrácené zboží bude zúčtována dobropisem vystaveným dodavatelem a dobropisovaná částka bude vrácena 

bankovním převodem na účet odběratele ve lhůtě stanovené na dobropisu. 

Dodávky mohou být pozastaveny v případě zásahu vyšší moci, války, nepokojů, požáru, výbuchu , povodně, 

stávky, vysazení práce, soudního zákazu, nedostatku paliva, elektřiny, surovin, pracovní síly, přepravních 

prostředků, dále v případě nehody, poruchy strojního zařízení, vládního nařízení a jiných příčin, mimo prodejcovu 

kontrolu, které zabrání nebo opozdí úplné zpracování zásilky. 

Prodejce nemá žádnou výslovnou povinnost zajišťovat technickou zprávu s posudkem o použití zboží 

prodávaného touto smlouvou. Pokud nějakou zprávu zajistí a to bez poplatků, bude podávána a přijata na 

zákazníkovu odpovědnost. Prodejce neodpovídá ani neručí za poskytnutou zprávu ani za z ní vyplívající 

následky. 

Tato smlouva představuje kompletní kontrakt prodeje a nákupu zde  jmenovaného zboží. Žádná následující nová 

dohoda nebude platná, pokud nebude vystavena písemně a podepsána stranou, která by byla vázána. 
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