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1. Každá zakázka provedená podle objednávky se bude považovat za samostatný prodej a bude 

předmětem vystavení faktury nebo vyplacením hotovosti. Pokud nedojde k platbě do dne splatnosti 

faktury nebo pokud bude mít prodejce jakoukoliv pochybnost o zákazníkově platební pochybnosti, 

může prodejce zadržet dodávku zboží vyžádaného touto objednávkou. Jestliže zákazník po přijetí 

zboží nezaplatí fakturu do dne splatnosti, je prodejce oprávněn požadovat na odběrateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny zboží za každý den prodlení. 

 

2. Všechny objednávky musejí být písemně přijaty, a pokud takto přijaty nejsou, prodejce jimi není 

vázán. Pokud objednávka není písemně přijatá do 3 dnů, platí objednávka jako přijatá. 

 

3. Vzhledem k odběru a nákupu zboží, které jsou nám dodávány ve velkém množství a v oddělených 

dávkách, kde lze očekávat některé rozdílné změny ve vlastnostech homogennosti, z tohoto důvodu 

naše výrobky mají omezené záruky k jejich proklamovaným vlastnostem. Protože prodejce nemá 

kontrolu nad použitím výrobků, nedáváme žádnou-výslovnou nebo naznačenou-záruku ve věci 

jejich používání nebo jejich výchozích konečných výrobků. Nebereme žádnou zodpovědnost 

za zranění, zničení majetku nebo za jiný druh ztrát způsobených nepozorností či jinak vyplívajících 

z používání nebo nakládání s těmito výrobky. Prodejcovo ručení se omezuje na vůli prodejce nahradit 

výrobek až po jeho uhrazení. Pokud zákazník nepřijme zboží podle této objednávky, musí se zboží 

vrátit okamžitě, v původním balení a neotevřené, do tří dnů výrobci. Za jiných okolností zboží bude 

kontrolováno s ohledem na to, zda zboží bylo použito nebo vyměněno a zda je v úplném počtu. 

Škody na zboží bude hradit zákazník. 

 

4. Zákazník si ručí za proklamované vlastnosti svých výrobků. Barva produktu se může změnit 

působením slunečního záření a vlivů počasí. Není určená žádná odpovědnost a neposkytuje 

se žádná záruka, ani výslovná, ani předpokládaná, v případě změny barvy.  
 

5. V případě reklamace a s předložením oprávněného podkladu, prodejce uhradí pouze 

vyfakturovanou částku za reklamované zboží. 

 

6. Zákazník souhlasí s tím, že objednávky na zboží vyrobené speciálně pro něj a prodejcem ne běžně 

vedené může zákazník zrušit, jen pokud prodejce ještě neprovedl nákup nebo jiné kroky ke splnění 

této objednávky. Pokud se již bude v době zrušení část objednávky zpracovávat, zrušení se týká 

pouze zbývajících, dosud nezpracované části objednávky. Cena za materiál potřebný k výrobě nebo 

za zboží této části již nezrušitelné objednávky musí odpovídat cenám prodejcova ceníku. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Pokud nebude někdy prodejce trvat na ustáleném průběhu nebo podmínkách stanových touto 

smlouvou, nesmí to být vykládáno jako zřeknutí se těchto ustálených pravidel podmínek. Ty stále 

pokračují v plné platnosti podle této smlouvy. 

 

11. Prodejce se zavazuje, že zajistí po dohodě se zákazníkem, potřebnou recyklaci. 

  

12. Obchodní podmínky jsou vázány souborem mezinárodních pravidel Incoterms.  
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