
Všeobecné prodejní a dodací podmínky 
I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen "podmínky") jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené firmou Petr Koldušek – 
tiskárna, Ičo 41666640, Dič:_ CZ 6711230790 se sídlem v Rokycanech, Plzeňská 334 s kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, 
popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě.  
2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží 
uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek.  

II. Uzavření smlouvy. 
l. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné.  
2. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky, resp. podepsáním kupní smlouvy. Převzetí zboží je doloženo potvrzeným dodacím listem, případně 
potvrzenou fakturou V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové.  
3. 3.1. Při jednoduchých obchodních případech postačuje potvrzená objednávka jako kupní smlouva. V tomto případě musí objednávka obsahovat 
předmět plnění, čas plnění a sjednanou cenu. V ostatním bere kupující na vědomí obecně závazný obsah všeobecných prodejních a dodacích 
podmínek. 3.2. V ostatních obchodních případech zašle prodávající na základě požadavku kupujícího návrh kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena 
okamžikem, kdy prodávající obdrží zpět svůj návrh kupní smlouvy potvrzený kupujícím. Prodávající je vázán návrhem kupní smlouvy po dobu 10-ti 
dnů ode dne jeho odeslání. Nebude-li v této době smlouva uzavřena, návrh pozbývá platnosti. Provedení jakýchkoliv změn v návrhu kupní smlouvy 
kupujícím se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost podpisu prodávajícího.  

III. Kupní cena. 
l. Cena je stanovena smluvní, na základě návrhu prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky.Změna smluvní ceny v rozpětí + - 4% sjednané 
ceny je považována za sjednanou cenu. Vyšší cenový rozdíl je prodávající povinen sdělit kupujícímu před uskutečněním dodávky. Pokud je ve 
smlouvě sjednána úhrada zálohy na část ceny zboží, je kupující povinen tuto zálohu uhradit ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Neuhrazení zálohy je 
důvodem k zastavení prací na zakázce a k prodloužení termínu plněni o dobu prodlení platby.Při prodlení delším jak 5 dní je prodávající oprávněn 
odstoupit od smlouvy, a vyúčtovat kupujícímu náklady, které mu vznikly. 

IV. Platební podmínky.  
l. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž 
svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami.  
2. Při placení zboží na fakturu vystavuje fakturu za zboží prodávající. Ujednává se splatnost faktury na 10 dnů ode dne vystavení. Zaplacením se 
rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího.  
3. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, může prodávající požadovat u dalších dodávek úhradu v hotovosti nebo platbu předem. 
Prodávající může v takovém případě rovněž zastavit dodávky nebo od smlouvy odstoupit.  

V. Dodací podmínky. 
l. Dodávka je splněna: a) naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující, b) předáním zboží dopravci 
zprostředkovanému prodávajícím.  
2. Dodávka je považována za splněnou, i když se skutečně dodané množství zboží liší od objednaného v rozpětí + - 10%   
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, 
kdy převezme zboží od prodávajícího.  

VI. Balení 
l. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety ve výši 500,- Kč + DPH. Při vrácení palety kupujícím zpět do 3 měsíců od data 
dodávky, je paleta odkoupena za cenu 500,- + DPH. Při vrácení palety po tomto termínu je paleta vykoupena za cenu sníženou o Kč 200,-.  
2. Příjímány jsou pouze palety nepoškozené. 3. Uskutečnění dodávky je možné v rámci dodacích podmínek upravených v čl. V, odst. l..  

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba 
1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně při převzetí zboží. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem a 
dokumentace ve vzhledu a rozměrech, mechanické poškození (s výjimkou mechanického poškození vzniklého při dopravě zboží), kompletnosti a 
množství výrobků.  
2. Ostatní vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce od převzetí zboží, a to nejdéle do 
skončení záruční doby. 
Prodávající ručí zato, že zboží má vlastnosti stanovené příslušnými státními normami. Prodávající poskytuje na své výrobky záruční lhůtu v délce 24 
měsíců ode dne převzetí zboží.  
3. V případě uznané reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na slevu stanovenou vzájemnou dohodou.  
4. Reklamace musí být podána písemně, jinak je neplatná. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis.  

VIII. Odstoupení od smlouvy. 
Sjednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy při porušení podmínek stanovených v čl. III a IV.. odst. 4. V tomto případě doručením 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy zaniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.  

IX. Závěrečné ustanovení 
Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ustanovení občanského a obchodního 
zákoníku a specifická ujednání obsažená v jednotlivých kupních smlouvách.  
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