
  

 Böllhoff, s.r.o., Hostivice 7.02.2022 

Obchodní podmínky 
 
1. Obecná ustanovení 

V souladu s těmito obchodními podmínkami se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc 
-zboží- určenou co do druhu, množství a kvality a kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu. 
Druh, množství, jakost a cena jsou uvedeny v potvrzení objednávky. 
Dodávky zboží jsou možné pouze na celá obchodní balení a jejich násobky. Minimální hodnota 
objednávky je stanovena na 2000,- CZK. V případě objednávky s nižší hodnotou je účtován 
paušální poplatek ve výši 500,-CZK. U zakázek v hodnotě vyšší než 5000,- CZK je doprava v rámci 
ČR zdarma. U zakázek s nižší hodnotou než 5000,-CZK je účtován paušální poplatek za dopravné 
a balné ve výši 290,-CZK. V případě expresní dodávky je účtován paušální poplatek ve výši 500,-
CZK. 

2. Povinnosti prodávajícího 

Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží ve smluveném termínu a umožnit mu se zbožím 
nakládat. Dodací lhůta stanovená v potvrzení objednávky se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy 
je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí nezávislých na vůli prodávajícího. V 
takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním 
zboží. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu objednávky přiměřeně prodlužují 
sjednanou dodací lhůtu. Pokud není potvrzení objednávky kupujícím rozporováno do tří dnů od jeho 
doručení, považuje se za schválené. 

3. Záruka  

Prodávající poskytuje za dodané zboží záruku dle platného zákona. Záruka počíná běžet dnem 
dodání zboží (resp. dnem, kdy měl kupující podle potvrzení objednávky zboží převzít). Záruka se 
nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou 
povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na 
obalu. 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží. 

4. Reklamace vad zboží 

Kupující se zavazuje prohlédnout zboží při převzetí a případné vady zboží uplatnit u prodávajícího 
neprodleně. Reklamace musí být uplatněna písemně. 
Kupující je oprávněn uplatnit případné vady zboží dodaného podle tohoto dokumentu, pokud zboží 
nemá obvyklé nebo sjednané vlastnosti nebo nebylo dodáno ve sjednaném druhu nebo množství. 
Vzhledem ke specifické povaze zboží probíhají dodávky materiálu s množstevní tolerancí +/- 5%. 

5. Platební podmínky 

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu včetně DPH dnem předání zboží, který je zároveň 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura na kupní cenu může být odeslána nejdříve s 
dodávkou zboží. Doba splatnosti kupní ceny je uvedena v potvrzení objednávky. Závazek kupu-
jícího uhradit kupní cenu je splněn dnem, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího nebo 
dnem, kdy byla hotově složena k rukám prodávajícího. V případě prodlení s platbou kupní ceny je 
kupující povinen uhradit úrok z prodlení ve výši dle § 502 odst. 1 obch. zák. a sankční úrok ve výši 
1% z dlužné částky za každý den prodlení. Při platbě dobírkou je účtován poplatek za dobírku. 
Böllhoff si vyhrazuje právo vlastnictví ke zboží do úplného uhrazení kupní ceny. 

6. Obaly a obalový materiál 

Prodávající ujišťuje kupujícího, že použité obaly splňují požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. 
o obalech. Povinnosti vyplývající z § 10 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů přecházejí na 
kupujícího společně se změnou vlastnických práv ke zboží nebo výrobku v případě splnění 
podmínek písm. b odst. 1 § 13. Firma BÖLLHOFF, s.r.o. je zapsána do Seznamu osob dle odst. 6 § 
14 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů pod registračním číslem 0067/720/2871/02. 

7. Arbitrážní doložka 

Spory vzniklé ze smluv uzavřených na základě těchto obchodních podmínek budou řešeny před 
arbitrem zapsaným na listině Vnitrostátní a mezinárodní arbitráže ad hoc, Velehradská 22, Praha 3, 
kterého jmenuje její předseda podle rozvrhu práce. V případě, že nebude možné spor řešit před 
rozhodcem, bude rozhodnut příslušným soudem. 

 
 


