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Všeobecné podmínky : 

Pavel Kalous – KOVOHUTNÍ 

Obchodní podmínky mezi prodávajícím Pavlem Kalousem a kupujícím : 

Kupní smlouva 

- Předmětem kupní smlouvy je koupě hutních materiálů dále jen zboží a výrobků na 
základě cenové nabídky  

- Obsah kupní smlouvy ujednává prodávající s kupujícím elektronickou poštou nebo 
telefonicky 

Povinnosti prodávajícího 

- Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží a výrobky v ujednané specifikaci, jakosti, 
provedení a množství 

- Prodávající neručí za vady vzniklé činností kupujícího zejména pak za poškození vzniklé 
vlastní manipulací a dopravou 

  

Povinnosti kupujícího 

- Kupující je povinen převzít zboží, výrobky a prověřit množství a zjevné vady při převzetí 
dodávky odpovědnou osobou kupujícího a uvést na dodací list hůlkovým písmem své 
jméno a dodací list potvrdit podpisem a zaslat elektronickou poštou prodávajícímu 

- Kupující je povinen zaplatit ujednanou kupní cenu a to nejdéle v termínu splatnosti 
uvedeném na vyúčtovací faktuře s náležitostmi daňového dokladu 

 

Výhrada vlastnického práva 

- Zboží nebo výrobky zůstávají až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího 
 
 

Reklamace zboží, výrobků 

- Reklamace zboží nebo výrobku musí být podložena reklamačním protokolem, který musí 
obsahovat název reklamovaného zboží nebo výrobku, počet reklamovaného zboží nebo 
výrobků, popis vady nebo vad, protokol o vadách a návrh způsobu řešení reklamace 
 

Způsob dodání zboží, výrobků 

- Zjednanou nebo vlastní dopravou prodávajícího na ujednané místo určení 
- Předáním zboží, výrobků kupujícímu v místě uskladnění 

 

Závěrečná ustanovení 

- Právní vztahy prodávajícího a kupujícího vyplívající z kupní smlouvy se řídí ustanoveními 
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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- Případné spory vyplívající z kupní smlouvy, které nebudou odstraněny dohodou mezi 
prodávajícím a kupujícím bude rozhodovat příslušný soud podle sídla prodávajícího a to 
podle hmotného a procesního práva České republiky 

- Tyto podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží a výrobků sjednané mezi smluvními 
stranami 

- Tyto podmínky platí a jsou účinné od 20.10.2022 

 

Ve Vysokém Mýtě 5.10.2022 

Pavel Kalous, prodávající 

 

 


