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Všeobecné obchodní podmínky společnosti allkabel ®s.r.o. 

(dále jen „VOP“) 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti allkabel s.r.o., IČ: 26393221 (dále jen 
„prodávající“) a kupujícího při dodávkách kabelů, vodičů a elektroinstalačního materiálu ze sortimentu dodavatele (dále jen 
„zboží“). 

2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny odběratele prodávajícího a to bez ohledu na to, zda jsou fyzickými nebo právnickými 
osobami a jsou neoddělitelnou součástí rámcové kupní smlouvy. 

3. Tyto VOP vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stánkách společnosti allkabel s.r.o. (www.allkabel.eu).  
4. Všechny vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které nejsou upraveny těmito VOP se řídí platným právním řádem ČR, 

zejména pak ustanoveními § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen v textu „ ObčZ“). 
 

II. Objednání zboží 
 

1. Objednávku zboží může kupující provést písemně poštou, e-mailem, faxem nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn vyzvat 
kupujícího, aby svoji telefonickou objednávku potvrdil a to písemně poštou, e-mailem nebo faxem, přičemž kupující je 
v takovém případě povinen výzvě prodávajícího vyhovět. Písemná, e-mailová nebo faxová objednávka kupujícího musí 
obsahovat minimálně následující údaje: 

   
 a) Obchodní název firmy (v případě fyzické osoby celé jméno), IČ a sídlo společnosti; 
 b) Specifikaci a množství objednávaného zboží; 
 c) Dohodnutou cenu materiálu bez DPH, případně odkaz na číslo příslušné nabídky prodávajícího. V případě, že na 

objednávce nebude uvedena dohodnutá cena, bude prodávající vycházet z příslušného ceníku platného v den objednání a 
slevy kupujícího; 

 d) Je-li to možné, jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí zboží od prodávajícího. Nebude-li tento údaj uveden, má se 
za to, že k převzetí zboží je oprávněn kupující, případně kterýkoliv z jeho zaměstnanců; 

 e) Místo a datum dodání zboží, tyto údaje lze telefonicky upřesnit na základě potřeby kupujícího nebo možností 
prodávajícího. 

 
 

III. Dodání zboží 
 

1. Bude-li hodnota kupujícím objednávaného zboží dosahovat minimálně částky 10.000,- Kč bez DPH, dodá prodávající 
objednané zboží na svoje náklady na kupujícím označené místo, a to po celém území České republiky. 

2. Kupující je povinen pro převzetí (složení nebo naložení) zajistit potřebnou techniku a osobu odpovídající za převzetí zboží. 
Tato osoba je povinna řádně zkontrolovat množství a kvalitu přebíraného zboží v okamžiku jeho převzetí. Nebudou-li vady 
co do množství, druhu a jakosti dodávaného zboží uplatněny při převzetí zboží kupujícím, resp. jím pověřenou osobou, nemá 
kupující právo domáhat se proti prodávajícímu jakýchkoliv práv, zejména pak dodání chybějícího zboží. Práva kupujícího ze 
skrytých vad zboží však nejsou ustanovením předchozí věty nijak dotčena. 

3. Předání a převzetí zboží bude kupujícím, resp. jím pověřenou osobou potvrzeno na dodacím listu. Potvrzený originál 
dodacího listu si ponechá prodávající a jeho kopii obdrží kupující. Kupující je povinen zajistit, že zboží bude převzato k tomu 
oprávněným zaměstnancem či jinak oprávněnou osobou, která potvrdí předání a převzetí zboží. Zboží se má za řádně 
předané a převzaté, bude-li na dodacím listu uvedeno jméno přebírající osoby a její podpis, datum převzetí, SPZ vozidla, 
které zboží odváží či přiváží a případně i otisk razítka kupujícího. V případě pochybností se má za to, že zboží bylo převzato 
osobou k tomu kupujícím řádně pověřenou. 

4.  Při zjištění závady na dodaném materiálu nebo neshody dodaného zboží s dodacím listem je kupující povinen toto 
zaznamenat na dodací list a neprodleně o této skutečnosti informovat příslušného referenta (zaměstnance prodávajícího) 
uvedeného na dodacím listě. Povinnost prodávajícího co do množství dodávaného zboží se považuje za splněnou i v případě 
odchylky +/- 5% oproti množství v objednávce. 

5.  Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, zejména riziko za jeho poškození, ztrátu či zničení. 
6.  Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení 

kupní ceny je výlučným vlastníkem dodávaného zboží prodávající. 
 
 

IV. Daňové doklady a placení kupní ceny 
 

1. Prodávající je povinen na dodávané zboží vystavit fakturu, která bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, 
zejména označení prodávajícího a kupujícího, označení dodávaného zboží, kupní cenu včetně DPH a dále termín splatnosti. 
Fakturu zašle prodávající na adresu sídla kupujícího, nebude-li dohodnuta jiná doručovací adresa. Nebude-li faktura 
obsahovat předepsané údaje, má kupující právo tuto fakturu ve lhůtě 7mi dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu spolu 
s oznámením nedostatku, které kupující ve faktuře shledává. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury opravit a opravenou fakturu zaslat kupujícímu. Vrácení faktury kupujícím pro její vady však nemá vliv 
na sjednanou dobu splatnosti. 

2. Bude-li zboží placeno v hotovosti při předání zboží, vystaví prodávající fakturu a pokladní příjmový doklad. 
3. Kupující je povinen kupní cenu zboží uhradit v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. Kupní cena se považuje za 

zaplacenou dnem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího, který bude uveden na každé faktuře. 
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn, nikoliv však povinen, účtovat kupujícímu úrok 

z prodlení v zákonem stanovené výši. 
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V. Reklamace 

 
1. Záruka za jakost (nebylo-li v Rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak) činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. 

Nároky z prodávajícím poskytované záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
2. V případě oprávněně uplatněného nároku ze záruky za jakost má kupující nárok na: 
 a) Výměnu zboží 
 b) Bezplatné odstranění vad zboží 
 c) Přiměřenou slevu z kupní ceny 
 d) Odstoupení od kupní smlouvy 
       Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký z výše uvedených nároků si zvolil a to při oznámení vady nebo bez 

zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí 
v případě, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nesdělí-li kupující, jaký nárok zvolil, prodávající 
v případě odstranitelné vady zboží přistoupí k bezplatnému odstranění této vady na zboží a v případě neodstranitelné vady 
provede výměnu zboží.   

3. Kupující je povinen při řešení vzniklé reklamace poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost, aby byla minimalizována 
případná škoda. 

4. Právo kupujícího na uplatnění nároku ze záruky za jakost zaniká: 
 a) Když neprodleně a co nejdříve (prokazatelně) bez zbytečného odkladu neoznámí prodávajícímu zjištěnou vadu, přičemž 

toto oznámení vyžaduje písemnou formu a musí být doručeno na adresu prodávajícího. 
 b) Jsou-li vady zboží zapříčiněny kupujícím, zejména neodbornou manipulací se zbožím, jeho nevhodným skladováním nebo 

nevhodným použitím či zapojením. 
 
 

VI. Storno objednávky 
 
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v průběhu potvrzené dodací lhůty dodavatelem, je prodávající oprávněn účtovat 
odstupné ve výši 30% z celkové prodejní ceny objednaného zboží bez DPH. 

 
 

VII. Řešení sporu 
 
Veškeré spory, neshody a požadavky, které mohou mezi smluvními stranami vzniknout v souvislosti s uzavřenou rámcovou 
smlouvou, nebo při interpretaci některého jejího ustanovení, budou řešeny smírnou cestou. Pokus o nalezení smírného řešení 
bude pokládán za neúspěšný, kdy některá ze smluvních stran podá ostatním účastníkům písemné sdělení v tomto smyslu, ne 
však dříve než jeden měsíc od zahájení smírčích jednání. Selže-li pokus o smírné řešení, spor, neshoda či požadavek stran bude 
řešen v souladu s platným právním řádem České republiky. 
  
 
 

VIII. Doklady vztahující se k dodávanému zboží 
 
Prodávající se na vyžádání zavazuje předat kupujícímu k dodávanému zboží veškeré doklady a potvrzení požadované zákonem 
nebo jiným obecně závazným právním předpisem. Pokud bude kupující požadovat doložení jiných dokladů vztahujících se ke 
zboží než těch, které jsou uvedeny v předchozí větě, musí tento požadavek uvést písemně v objednávce zboží (čl. II) s přesnou 
specifikací požadovaných dokladů, přičemž prodávající je povinen předat tyto doklady pokud jejich dodání kupujícímu výslovně 
potvrdí. 
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
Veškeré změny Rámcové kupní smlouvy, případně odchylky od těchto VOP musí být učiněny na základě písemné dohody, která 
bude podepsána oběma účastníky.  
 
Veškeré změny VOP v průběhu smluvního vztahu musí být oznámeny kupujícímu a kupujícím podepsány.  
 
Platnost VOP: od 1.8.2015 


