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FAWOO TECH CZ s.r.o.  

Dodací podmínky 
S účinností od 1. října 2015 

 

1. Rozsah působnosti 

Tyto dodací podmínky (dále jen „dodací podmínky“) se vztahují na transakce mezi společností FAWOO 

TECH CZ s.r.o. (dále jen „prodávající “) a zákazníkem (dále jen “zákazník”), za předpokladu, že se 

prodávající a zákazník písemně nedohodli jinak. Za dodací podmínky v rámci této smlouvy se považují 

ty, které jsou uvedeny v nabídce, v potvrzené objednávce nebo jsou jiným způsobem součástí 

dodávky. Dodací podmínky jsou pro referenční účely k dispozici na webových stránkách 

prodávajícího www.led4industry.cz. Prodávající také může zdarma poskytnout tyto dodací podmínky 

například prostřednictvím e-mailu. 

 

2. Doba platnosti 

Dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 1. června 2015 a jsou platné až do písemného odvolání. 

Prodávající je oprávněn změnit dodací podmínky zveřejněním nových dodacích podmínek na svých 

webových stránkách. Objednávky uzavřené před provedením změn dodacích podmínek podléhají 

dodacím podmínkám, které byly platné v době uzavření objednávky. 

 

3. Ceny 

Kupní ceny produktů jsou stanoveny podle nabídky nebo ceníku, který byl v platnosti v den 

objednávky. Není-li stanoveno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň bude připočtena 

k ceně a bude fakturována v souladu s aktuálně platnými zákony. Vzhledem ke kolísání směnných 

kurzů si prodávající vyhrazuje právo na změnu cen před potvrzením objednávky. Prodávající není 

oprávněn měnit ceny, které jsou již uvedeny v potvrzené objednávce. Prodávající je povinen 

informovat zákazníka o případných změnách cen ještě před potvrzením objednávky a zákazník je 

v takovém případě oprávněn zrušit objednávku ihned nebo do čtyřiadvaceti (24) hodin od oznámení 

nových cen. Pakliže se prodávající a zákazník nedohodli jinak, transakční náklady a jakékoliv jiné 

náklady související s dodávkou budou vyplaceny do čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury. 

Datum vystavení faktury musí být shodné s datem, kdy prodávající předá zboží přepravní společnosti 

nebo přímo zákazníkovi. Tímto aktem je zboží považováno za doručené. 
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Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy platba dorazí na bankovní účet, který 

prodávající uvedl. V souladu s platnými zákony je prodávající oprávněn účtovat případný úrok z 

prodlení. Kromě úroku z prodlení je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi přiměřené náklady 

na výběr. Dojde-li ke zpoždění příjmu zboží z důvodů způsobených zákazníkem, prodávající je 

oprávněn účtovat zákazníkovi náklady na skladování zboží. 

 

V případě, že zákazník včas nezaplatí kupní cenu, část kupní ceny nebo nedodrží jiné závazky, 

prodávající je oprávněn zadržet veškeré dodávky zákazníkovi, a to do té doby, dokud zákazník 

neuhradí své pohledávky v plné výši. V takových případech se má za to, že doba dodání byla 

odpovídajícím způsobem odložena, a zákazník není oprávněn činit si jakékoliv nároky vůči 

prodávajícímu, které by vyplývaly z odložení dodávky, a není ani oprávněn zrušit objednávku. 

 

4. Objednávka 

Zákazník je povinen podat objednávku zákazníkovi písemně. Objednávka je pro zákazníka závazná. 

Za objednávku se považuje samostatná dohoda o objednání, písemně přijatá nabídka nebo 

objednávka učiněná písemně, například prostřednictvím e-mailu. Objednávka od zákazníka se 

stává pro prodávajícího závaznou, jakmile prodávající objednávku písemně potvrdí. 

 

5. Dodávky 

Pakliže se prodávající a zákazník nedohodli jinak, zboží bude dodáno tzv. „ze závodu“ (ze skladu 

prodávajícího). Prodávající je oprávněn účtovat zákazníkovi samostatně každou dodávku a balení. 

Není-li v potvrzené objednávce uvedeno jinak, v souladu s odstavcem 4 prodávající dodá zboží 

zákazníkovi do devadesáti (90) dnů od písemného potvrzení objednávky. Jestliže se prodávající a 

zákazník nedohodli na konkrétní dodací lhůtě, prodávající je oprávněn dodat zboží na skladě a 

podobné zboží v kratší lhůtě. V případě dílčích dodávek je prodávající vždy povinen vyžádat si 

samostatné povolení. Zákazník může od prodávajícího požadovat dílčí dodávku a v souladu 

s běžnou praxí budou v takovém případě náklady na dodání fakturovány pro každou zásilku zvlášť. 

V případě, že prodávající není z důvodu překážek bránících doručení schopen dodat zboží 

v dohodnutém termínu, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat zákazníka . Jestliže 

došlo k prodlení z  důvodů jiných než je vyšší moc, má se za to, že toto prodlení způsobilo 

zákazníkovi výrazné výdaje nebo materiálové překážky, a zákazník je oprávněn zrušit objednávku 

v rozsahu, ve kterém je objednávka v prodlení. V případě, že zákazník objednávku nezruší, dodávka 

bude odložena na datum, které se vzhledem k okolnostem považuje za přijatelné. Pakliže se 

zákazník a prodávající nedohodli jinak, prodávající není odpovědný za škody vzniklé zákazníkovi 

z důvodu nedodání nebo zpoždění dodávky zboží. V případech, kdy prodlení není způsobeno 

zákazníkem, budou vráceny veškeré platby, které byly předem uhrazeny. 
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6. Vlastnické právo 

Jakmile zákazník v plné výši zaplatí kupní cenu a splní veškeré ostatní platební povinnosti týkající 

se transakce, budou na zákazníka převedena vlastnická práva k výrobkům. Po dodání zboží 

zákazníkovi, v souladu s dodacími podmínkami, bude na zákazníka převedena odpovědnost za 

případná rizika. 

 

7. Záruka 

Podmínky záruky jsou pro referenční účely k dispozici na webových stránkách prodávajícího 

www.led4industry.cz. 

 

8. Kontrola zboží 

Jakmile je zboží dodáno, zákazník je povinen toto zboží vzhledem k okolnostem co nejdříve 

zkontrolovat, nejpozději však do sedmi (7) dnů ode dne doručení nebo ode dne, kdy bylo zboží 

dle dodacích podmínek předáno zákazníkovi do užívání. 

 

Dodávka a zboží se považují za zákazníkem schválené, pokud prodávající neobdrží konkrétní 

písemnou stížnost definující vady v dodávce nebo zboží, a to do deseti (10) dnů od doručení 

dodávky nebo ode dne, kdy bylo zboží dle dodacích podmínek předáno do užívání zákazníka. 

 

9. Vadné zboží 

Je-li dodávka nebo zboží vadné a zákazník podal stížnost v souladu s odstavcem 8, prodávající je 

povinen: 

a) v přiměřené lhůtě opravit závadu a dodat opravené zboží zákazníkovi; nebo 

b) nahradit vadný produkt novým, rovnocenným produktem; nebo 

c) kompenzovat zákazníkovi kupní cenu, kterou zaplatil za vadné produkty. 

Jestliže to prodávající vyžaduje, zákazník je povinen vrátit vadné zboží prodávajícímu, a to na 

náklady prodávajícího. Důsledky závadného zboží nebo dodávky uvedené v tomto odstavci jsou 

výlučné a neopravňují zákazníka k jiným kompenzacím. Prodávající nenese odpovědnost za škody, 

které zákazníkovi vzniknou v důsledku používání závadného zboží/dodávky. 

 

10. Náhrada škody a omezení odpovědnosti 

Odpovědnost prodávajícího za škody způsobené zákazníkovi jsou omezeny na kompenzaci dle 

dodacích podmínek. V žádném případě prodávající není odpovědný za škody mimo rozsah kupní 

ceny, kterou zákazník zaplatil za produkt. Prodávající nenese odpovědnost za nepřímé škody, jako 

je omezení nebo přerušení výroby nebo čistého prodeje, za ušlý zisk nebo jiné škody, které nelze 

rozumně předvídat. 
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11. Vyšší moc 

Prodávající je zproštěn svých povinností a odpovědnosti za škodu, pokud je toto porušení povinností 

nebo jejich nedodržení způsobeno nepřekonatelnou překážkou. Za nepřekonatelné překážky (vyšší 

moc) se považují takové neobvyklé události, ke kterým došlo po stanovení povinností, a které brání 

prodávajícímu v plnění svých povinností, kterým nelze rozumně zabránit nebo je překonat, a které 

jsou nezávislé na vůli prodávajícího. Tyto události zahrnují (nikoliv bez omezení) války, povstání, 

zabavení či konfiskace pro veřejné účely, přerušení dodávky energií, požáry, bouře či jiné přírodní 

jevy, přerušení dostupnosti komponentů produktu nebo jiné neobvyklé události, které nejsou závislé 

na prodávajícím. Pokud dojde k narušení plnění povinností z výše uvedených důvodů vyšší moci, 

lhůta pro plnění daných povinností bude prodloužena do té doby, která bude považována za 

přiměřenou s ohledem na veškeré okolnosti ovlivňující případ. 

 

12. Řešení sporů 

Případné spory budou primárně řešeny jednáním zúčastněných stran. Veškeré spory vyplývající z této 

smlouvy budou řešeny u Okresního soudu v Berouně. Prodávající je však oprávněn alternativně usilovat 

o jednání u řádného soudu v místě sídla zákazníka. 
 


