
 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky  
EUROSUN Sonnenschutz s.r.o. 

I. Obecně 

Tyto obchodní a dodací podmínky mají sloužit k jasnému a jednoznačnému 
stanovení vztahů k objednatelům. 

II. Platnost 

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí, pokud si smluvní strany písemně 
nesjednaly něco jiného. Udělením objednávky uznává objednatel tyto podmínky, 
které jsou součástí prodejního katalogu EUROSUN. Stávají se tedy obsahem a 
podstatou náležitostí všech smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem 
(dodavatelem). 

III. Ceny 

Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, ceny se rozumí fco výrobní závod a 
obsahují obvyklé balení. Ceny jsou stanoveny na základě platných ceníků a nákladů 
daných v okamžiku uvedení ceny. 
Pokud dojde ke změně nákladů k datu dodávky, jdou tyto změny ve prospěch, resp. k 
tíži objednatele. 

IV. Nabídka 

Nabízené ceny platí pouze při objednání celkového nabízeného množství. 

V. Splnění dodávky, přechod nebezpečí 

Splnění dodávky: 
Zboží bude dodáno: 
a) převzetím zboží objednatelem v místě montáže nebo ve výrobním závodě 
b) předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci. 

V případě, že ze strany objednatele bude požadováno jiné místo určení, potom nese 
s tím spojené vícenáklady. 
Zhotovitel je oprávněn dodat zboží i částečně nebo předčasně. 

Přechod nebezpečí: 
Přechod nebezpečí je sjednán v následujících případech takto: 
Při prodeji ze závodu přechází nebezpečí ze zhotovitele na objednatele okamžikem, 
kdy je dáno k disposici objednateli nebo převzetím zboží po provedené montáži na 
místě určení. 
 



VI. Placení 

Platby budou prováděny podle dohodnutých platebních podmínek. Pokud na základě 
písemného potvrzení objednávky zhotovitelem není dohodnuto něco jiného, je 
polovina ceny splatná po obdržení písemného potvrzení objednávky, zbývající část 
do 10 dnů po oznámení připravenosti zboží k převzetí, příp. k provedení montáže. 
Směnky akceptujeme pouze v případě výslovné dohody. Diskont, směnečné náklady, 
směnečné poplatky atd. jsou na účet dlužníka.  
Pokud objednatel souhlasí s platbou celé ceny dodávky předem, má nárok na 
poskytnutí slevy, která se stává součástí cenových ujednání (viz bod 3). 

VII. Prodlení s placením, náhrada nákladů 

Pokud faktura nebude uhrazena ve stanovené době, činí sankce za každý den 
prodlení 0,1 % z fakturované částky. Objednatel se v případě prodlení s placením 
účtu zavazuje zaplatit zhotoviteli také veškeré náklady spojené s vymáháním a 
inkasem pohledávky včetně nákladů právního zastoupení. Je-li objednatel v prodlení 
s placením jednotlivé faktury více než 60 dnů, stávají se splatné tímto datem veškeré 
ostatní pohledávky zhotovitele za objednatelem nezávisle na datu splatnosti. 

VIII. Objednávky, potvrzení objednávky 

Za účelem předcházení nedorozumění platí pouze písemné objednávky. Telefonické 
nebo ústní objednávky musí být bez zbytečného odkladu potvrzeny písemně. 
Objednávky faxem, telegramem či elektronickou poštou musí být též potvrzeny 
písemně. 

IX. Dodací lhůty 

Stanovená dodací lhůta platí jako fixní termín pouze v případě, pokud takto byla 
označena výslovně a písemně. Dodací lhůta se rozumí ode dne přijetí objednávky do 
dne, kdy zboží opustí závod zhotovitele, příp. dnem provedení montáže. Pokud 
nebude sjednáno něco jiného, začíná dodací lhůta běžet nejpozději s: 
a) datem potvrzení objednávky 
b) datem splnění všech technických, obchodních a finančních předpokladů ze strany 
objednatele 
c) datem, kdy zhotovitel obdržel příslušnou zálohu, nebo byl otevřen akreditiv.  
Pokud je zhotovitel v prodlení s dodávkou, zavazuje se projednat prodloužení dodací 
lhůty s objednatelem a stanovit písemně nový termín dodání. 

X. Provedení, barevné tóny 

Nepatrným barevným odchylkám, stejně jako jiným malým odlišnostem a poškození 
povrchu nelze zabránit a nelze je proto považovat za vady. 
 
 
 
 



XI. Rozsah záruky za jakost, reklamace 

Veškeré reklamace je povinen objednatel oznámit písemně. 
Zhotovitel je povinen podle následujících podmínek odstranit závady, které spočívají 
v konstrukčních závadách, chybách materiálu nebo provedení. 

Tato odpovědnost se omezuje pouze na vady, které se vyskytnou do 24 měsíců ode 
dne přechodu nebezpečí. Na motory a jiná elektrická zařízení se poskytuje 24-ti 
měsíční záruka pouze za předpokladu, že přípoje a napojení kabelů je provedeno 
podle rozvodných plánů zhotovitele a koncesovaných firem. 

Zhotovitel zodpovídá za vady pouze v případě, že objednatel oznámí písemné vady 
bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění. 
Zhotovitel je povinen po řádném oznámení vad, za které podle ustanovení tohoto 
článku odpovídá, podle své volby: 
a) vadné zboží opravit na místě 
b) vyžádat si zaslání vadného zboží nebo vadných dílů k opravě. 
Objednatel je povinen odeslat zboží podle pokynů zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 3 dnů od oznámení místa, kam má být zboží odesláno. 
c) bezplatně nahradit vadné zboží 
d) bezplatně nahradit vadné díly 

V případě odstranění vady se neprodlužuje záruční lhůta. Veškeré další nároky na 
náhradu škody, ztrátu času, ušlý zisk, cestovní náklady atp. jsou vyloučeny a 
nebudou uznány. 

Odpovědnost zhotovitele se omezuje pouze na vady, které vzniknou v důsledku 
obvyklých provozních podmínek a při dodržování návodu k použití. 

XII. Ručení za výrobek 

Zhotovitel neručí za škody a následné škody, které vzniknou na základě vady zboží. 

XIII. Vrácení zboží 

Zboží a díly, které byly dodány na základě smlouvy nelze vyměnit nebo vrátit. 

XIV. Výhrada vlastnictví 

Zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím zhotovitele. V případě, že dojde 
před úplným zaplacením k prodeji zboží třetímu, je objednatel povinen převést na 
zhotovitele veškeré pohledávky a závazky z tohoto prodeje. 

XV. Škody při přepravě 

V případě, že dojde k poškození zboží během přepravy, je objednatel povinen 
oznámit bez zbytečného odkladu škodu přepravci a s ním řešit případnou reklamaci. 
 



XVI. Skladné 

Pokud objednatel neodebere objednané zboží do 15-ti pracovních dnů po písemném 
upozornění, že zboží je připraveno k převzetí (či montáži), účtuje zhotovitel poplatek 
za skladné ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý započatý týden. 
Zároveň zhotovitel zasílá fakturu za objednané zboží a začíná běžet dohodnutá lhůta 
splatnosti. 

XVII. Storno 

Storno zakázky může objednatel provést pouze písemně, a to do 24 hodin po 
uzavření smlouvy. V tom případě je mu účtován storno poplatek ve výši 15 % z 
celkové objednávky. 
Při stornu objednávky po tomto termínu, kdy je zboží již skutečně ve výrobě, 
objednatel souhlasí se zaplacením plné ceny zboží. 

 


