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1. Všeobecná ustanovení   
Veškeré dodávky a plnění ze strany WESTFALIA Metal s.r.o. 
jsou prováděny výlučně za následujících prodejních a dodacích 
podmínek: pokud se kupní podmínky kupujícího liší od námi 
stanovených, jsou podmínky kupujícího neplatné. Tyto 
podmínky jsou pro nás závaznými pouze tehdy, jestliže jsme je 
uznali písemně. Podpisem kupní smlouvy nebo přijetím námi 
dodaného zboží potvrzuje zákazník souhlas s našimi pod-
mínkami. 
 
2. Nabídka  
Naše nabídky jsou, pokud nemají stanovenou lhůtu, vždy ne-
závazné, rozhodující pro rozsah dodávky je kupní smlouva 
nebo naše písemné potvrzení objednávky. 
 
Zjevné omyly, tiskové, početní, písemné a kalkulační chyby, 
nejsou pro nás závazné a nezakládají žádný nárok na plnění 
nebo náhradu škody. 
 
3. Cena a platba       
Ceny se účtují od našeho expedičního skladu. Tyto ceny 
neobsahují zákonem stanovenou daň ani náklady na zabalení, 
pokud není výslovně stanoveno jinak. 
 
Fakturované položky jsou splatné do 30 dnů ode dne usku-
tečnění zdanitelného plnění bez slevy, pokud není stanoveno 
jinak. 
 
Sjednává se úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků, a to 
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení do 30 dnů 
prodlení a ve výši 0,3% z dlužné částky nad 30 dnů prodlení. 
 
Zadržování plateb nebo kompenzace protinároků není 
přípustná. 
 
4. Dodací lh ůta, prodlení, storno 
Dodací lhůta začíná od data podpisu kupní smlouvy nebo 
potvrzení objednávky a sjednává se individuálně. Platí však jen 
tehdy, jestliže jsou k tomuto okamžiku vyjasněny všechny 
technické a komerční podrobnosti. 
 
Dodací lhůta je dodržena, když dodávka opustila náš sklad, 
nebo byla odběrateli sdělena připravenost k odeslání. 
 
Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží při vzniku překážek, které 
jsou zapříčiněny vyšší mocí. Sem patří také stávky a výluky. To 
platí i tehdy, pokud se nepředvídatelné překážky a okolnosti 
vyskytnou u subdodavatelů. 
 
Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních 
povinností objednávajícím. 
 
Dojde-li k prodlení na základě přání zákazníka, jsme oprávněni 
po přiměřené lhůtě disponovat s předmětem dodávky jiným 
způsobem a objednávajícímu uskutečnit dodávku v dodací lhůtě 
prodloužené odpovídajícím způsobem spolu s vyúčtováním 
nákladů spojených se skladováním. 
 
V případě, že kupující odmítne, byť částečně, nebo jiným 
způsobem znemožní prodávajícímu splnit dohodnutou dodávku, 
uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny 
tehdy, stalo-li se tak v době delší než 15 dní ode dne podpisu 
kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky. 

 
Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit 
náhradu škody. 
 
 
5. Přechod rizika a p řevzetí zboží 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem 
odevzdání zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě 
nebo potvrzení objednávky uvedeno jinak. 
 
Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost 
dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve 
sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání 
k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních 
dispozic uvedených v kupní smlouvě. Okamžikem tohoto 
předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází 
nebezpečí škody na zboží na kupujícího. 
 
Prodávající avizuje odeslání zboží a není jeho povinností 
zboží pojistit. Na přání zákazníka uzavřeme na jeho náklady 
pro zásilku pojištění proti krádeži, zničení, požáru a vodnímu 
živlu, jakož i proti jiným pojistitelným rizikům. 
 
Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 
zák. č. 513/1991 Sb. (OZ). 
 
Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: 
i povinnost označit zboží ve smyslu § 413 OZ je 

splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, 
které provázejí zboží 

i zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) 
způsobem obvyklým v  obchodním styku pro 
přepravu sjednaného zboží 

  
6. Výhrada vlastnictví 
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve 
úplným zaplacením kupní ceny. 
 
 
7. Záruka 
Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané 
záruční doby,  a to: 
 
i na vady zjevné a vady množství 10 dnů 
i na vady skryté 6 měsíců. 
 
Odchylka dodaného množství vůči objednávce v rozsahu           
± 10 % se považuje za bezpředmětnou. Záruční doba začíná 
běžet dnem splnění závazku dle kupní smlouvy nebo 
potvrzené objednávky a po tuto dobu prodávající garantuje 
obvyklou funkčnost zboží. 
 
Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit 
prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OZ, včetně uplatnění 
nároků z vad. 
 
Drobné, nepodstatné vady vzhledu výrobků nemají za 
následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. 
 
8. Podmínky skladování 
Výrobky se skladují při standardních skladovacích 
podmínkách. 


