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Preambule 

Společnost HYTEK, spol. s r. o. jako prodávající a zákazník jako kupující se řídí těmito Všeobecnými 

dodacími a platebními podmínkami. 

 

Předmět plnění: 

Prodávající dodá kupujícímu zboží podle specifikace druhů, množství a provedení uvedené v objednávce. 

 

Nabídka: 

Všechny naše předběžné nabídky mají orientační charakter. Nabídka bude konkretizována a aktualizována na 

základě rozsahu a charakteru poptávky. 

 

Objednávka: 

Objednávky jsou pro obě strany závazné od okamžiku, kdy kupující obdrží písemné potvrzení objednávky. 

 

Doprava: 

Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu a způsobem uvedeným v objednávce. Není-li stanovena 

v objednávce, zvolí způsob dopravy prodávající. Zboží bude kupujícímu dodáno kdykoli během lhůty nebo do 

termínu uvedeného v potvrzení objednávky. 

 

Odpovědnost za vady, záruka: 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku zboží v délce 12 měsíců od dodání, pokud není smluvně dohodnuto 

jinak. Záruka se vztahuje na výrobní materiálové vady nebo vadnou konstrukci. Záruka se nevztahuje 

na závady vzniklé používáním zboží v rozporu s technickými předpisy výrobce. 

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou 

událostí. Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady bez zbytečného odkladu poté, co 

vadu zjistil. Právo na uznání nároků kupujícího při vadách zjevných zaniká po uplynutí 15-ti dnů od převzetí 

zboží.  

 

Garanční a servisní podmínky: 

Jedná se o objednanou zpoplatněnou běžnou kontrolu a údržbu, která je podmínkou pro držení prodloužené 

záruční doby. Interval této kontroly a údržby je nutno dodržet  1 měsíc.  

Perioda kontrol spojených s údržbou je:  

- první kontrola a údržba  po 1 roce  

- následující kontrola a údržba  po 2000 provozních hodinách nebo 1 roce 

 

Platební podmínky a přechod vlastnického práva: 

Podkladem pro proplacení ceny zboží je faktura, případně zálohová faktura, která je splatná (pokud není 

stanoveno jinak) do 15-ti dnů od data vystavení. Důsledkem prodlení kupujícího se zaplacením záloh je 

prodloužení lhůty dodávky prodávajícího o dobu z prodlení úhrady zálohové faktury. Při prodlení delším jak 

30 dnů je prodávající oprávněn od smluvního vztahu odstoupit. V případě prodlení kupujícího s úhradou 

konečné faktury vzniká prodávajícímu oprávnění dlužnou částku úročit sankčním úrokem ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Pokud prodávající zjistí, že 

inkaso jeho pohledávek je ohroženo platební neschopností kupujícího, je oprávněn učinit taková opatření, 

která toto nebezpeční vyloučí. Nepřistoupení kupujícího na tyto podmínky je důvodem k odstoupení od 

dodávky zboží bez jakékoliv kompenzace škody vzniklé kupujícímu. 

 

 

 

 

Tyto podmínky dodávek jsou platné od 1.1.2020 

 


