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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Nejsme příznivci dlouhých, mnohastránkových obchodních podmínek, které nikdo nakonec nečte. Naopak 
jsme zastánci vyváženého vztahu dodavatel-odběratel, kdy oboustranná spokojenost je základem další 
oboustranně výhodné spolupráce. Řídíme se právním rámcem ČR, především Občanským zákoníkem.

Omezujeme se tedy jen na povinné sdělení:
V souladu s § 1829 občanského zákoníku(č. 89/2012 ve znění pozd. předpisů), má kupující právo na 
odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dnů 
od převzetí.

Konkrétní obchodní podmínky specifické pro náš e-shop

Podmínky pro poskytnutí velkoodběratelské slevy

Ceny VOC lze získat při objednání zboží v hodnotě nad 50.000,- Kč bez DPH.

Ceny MOC lze zajistit zpravidla pouze u položek, u kterých je odebráno alespoň jedno standardní balení 
z položek, které jsou skladem. V případě, že objednané množství u některé z položek bude menší než je 
balení, účtujeme příplatek ve výši 30% jednotkové ceny. V případě speciálního návrhu (designu) některých 
výrobků, účtujeme 30% příplatek. Je však nutné objednat minimální množství udané u každého výrobku 
zvlášť.

Zákazníci, kteří objednávají v cenách VOC mají možnost navrhnout si vlastní design výrobků. V tomto 
případě je příplatek za vlastní návrh pouze 5 % ceny s tím, že je nutné odebrat minimální uváděné u každého
druhu zvlášť.

Pokud plánujete odběry některých druhů ve velkých množstvích, je možné dojednat individuální slevu. 
V takovém případě nás prosím kontaktujte. Rádi pro Vás připravíme speciální cenu. 

Shrneme-li výše uvedené údaje do tabulky, pak přehledně vidíme:

Zákazník s MOC Zákazník s VOC Speciální odběry

Cena za standardní balení zboží, které 
držíme skladem

MOC VOC individuální

Příplatek za podlimitní množství *) 30,00% 5,00% ---

Příplatek za vlastní návrh *) **) 30,00% 5,00% 0,00%

*) Nevztahuje se na nestandardní/malé náviny ve speciální nabídce. Pro tyto případy platí ceny MOC a VOC.

**) U vlastního návrhu je podmínka odebrat vždy celý výběh stroje. Vlastní návrh lze zadat výhradně 
prostřednictvím našeho elektronického obchodu.
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Přepravné

Dopravu  v  rámci  ČR  zajišťujeme  24-hodinovými  (negarantováno)  službami.  Velikost  zásilek  ovlivňuje
použitou přepravní službu.

Výše jednorázového odběru (bez DPH) Výše účtování přepravného (bez DPH)

< 500,- Kč 120,- Kč

500 - 1.000,-  Kč 110,- Kč

1.000 – 1.500,- Kč 100,- Kč

1.500 – 2.000,- Kč 90,- Kč

2.000 – 2.500,- Kč 80,- Kč

2.500 – 3.000,- Kč 70,- Kč

3.000 – 4.000,- Kč 60,- Kč

4.000 – 5.000,- Kč 50,- Kč

> 5.000,- Kč Přepravné plně hradíme
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Příklad 1:
Standardní balení gumolana o průměru 9 mm (značení 522 325 090) je kotouč á 100 m.
Pokud si vyberete ze standardních barevných kombinací, které držíme skladem, pak pro odběr platí cena 
MOC, tedy:
100 metrů x 14,47 Kč/metr = 1.447,- Kč bez DPH

Pokud však požadujete pouze 70 m, bude cena MOC navýšena o 30%:
(70 metrů x 14,47 Kč/metr) x 1,30 = 1.316,77 Kč bez DPH

Pokud objednáte speciální barevnou kombinaci, je minimální odebrané množství stanoveno u tohoto druhu 
na 200 m, navíc se účtuje příplatek 30%:
(200 metrů x 14,47 Kč/metr) x 1,30 = 3.762,20 Kč bez DPH (zde již budeme plně hradit přepravu)

Příklad 2:
Standardní balení PP 16-ti pramenná šňůra s výplní (s duší) o průměru 6 mm (značení 422 165 060) je cívka 
á 100 m. Pokud si vyberete ze standardních barevných kombinací (např. 3 různé barevné kombinace), které 
držíme skladem, pak pro odběr platí cena MOC, tedy:
3x100 metrů x 3,60 Kč/metr = 1.080,- Kč bez DPH

Požadujete-li 3 různé barevné kombinace, které jsou skladem, avšak pouze v množstvích á 50 m, pak bude 
cena navýšena o 30%:
(3x50 metrů x 3,60 Kč/metr) x 1,30 = 702,- Kč bez DPH

Pokud si objednáte speciální barevnou kombinaci, je potřeba dodržet minimální množství, což je u tohoto 
druhu 400 metrů, opět se účtuje příplatek 30%:
(400 metrů x 3,60 Kč/metr) x 1,30 = 1.872,- Kč bez DPH
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