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Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy  LubTec s.r.o.  
 

1. Platnost  a závaznost obchodních podmínek 
1.1 Tyto všeobecné obchodní, prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí 

každé kupní smlouvy (dále jen smlouva) uzavřené mezi společností LubTec s.r.o. jako prodávajícím 
(dále jen prodávající) a jeho odběratelem – kupujícím (dále jen kupující). Nevztahují se na smlouvy, 
v nichž to bylo výslovně ujednáno. Případné smluvní podmínky, které by byly v rozporu s VOP, mají 
před VOP přednost. 

1.2  Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná, 
nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů 
dotčena. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými 
se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran 
Změny již uzavřených smluv jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran. 

 
2. Uzavírání smluv 
2.1 Neadresné nabídky prodávajícího jsou nezávazné a mohou být kdykoliv do doby než bude uzavřena 

smlouva, vzaty zpět. 
2.2 Smlouva je uzavřena: podpisem smlouvy v písemné podobě smluvními stranami, přijetím (potvrzením) 

faxové nebo emailové objednávky učiněné faxem nebo e-mailem. 
2.3 Projevy vůle účastníků nemusejí být na téže listině, emailová komunikace nemusí být opatřena 

zaručeným elektronickým podpisem. 
2.4 Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu 

s podmínkami uzavřené smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě. 
 
3. Cena zboží 
3.1 Cena zboží se sjednává jako smluvní. 
3.2 Cenou za výrobek se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW LubTec s.r.o., Opolany 4 

podle INCOTERMS 2000. K ceně bude DPH připočítána a účtována ve výši podle platných předpisů ke 
dni vystavení daňového dokladu. 

 
4. Doprava zboží 
4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající, a sice 

zásilky do 50 kg (rozměry max. jedna strana 2 m a součet všech stran nesmí přesáhnout 3 m) 
prostřednictvím služby PPL (nebo služby obdobné), zásilky nad 50 kg přepravní službou dle volby 
prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy. 

 
5. Dodání zboží a balení 
5.1 Povinnosti prodávajícího se považují za splněné: 

a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí 
nebo 
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím. 

5.2 Přejímku zboží provádí kupující či jeho zástupce či dopravce za účasti prodávajícího nebo jeho 
pověřeného pracovníka. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím či přepravním listu, 
faktuře nebo montážním listu. 

5.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie,  
karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou 
manipulací. 

5.4 Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí 
dodávku – částečné plnění. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím o méně než 60 dnů 
nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy. 

5.5 V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající od smlouvy 
odstoupit. 

5.6 Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží do doby, než  
- kupující splní své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží. 
- kupující splní své jiné závazky, zejména splatné dluhy vůči prodávajícímu. 
Po dobu takovéhoto odložení dodání zboží není prodávající v prodlení. 
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6. Odpovědnost za újmu na zboží 
6.1 Odpovědnost za újmu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo předáním 

prvnímu dopravci k přepravě. 
 
7. Platební podmínky 
7.1 Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 

14 kalendářních dnů od splnění povinnosti prodávajícího dle bodu 5.1 VOP. 
7.2 Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, je kupní cena splatná na účet prodávajícího 

uvedeného ve smlouvě či na daňovém dokladu. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se při 
bezhotovostní platbě považuje za splněný připsáním částky na účet prodávajícího. 

7.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do 
prodlení s placením, má prodávající právo odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy a kupující je 
povinen na své náklady a nebezpečí vrátit zboží prodávajícímu, do místa kde je převzal či odkud bylo 
předáno k přepravě prvnímu dopravci.  
Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nakládat do přechodu 
vlastnického práva tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující 
nesmí do doby přechodu vlastnického práva zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.  

 
8. Smluvní pokuta při prodlení 
8.1 Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu újmy. 
 
9. Záruka – nároky z vad zboží, reklamace 
9.1 Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout. Pokud kupující zboží rádně a včas 

nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré újmy tím vzniklé. Prodávající poskytuje na prodávané zboží 
smluvní záruku v délce 6 měsíců, za podmínek uvedených níže v čl. 13. 

9.2 Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u prodávajícího ustanovení platného 
občanského zákoníku.  

9.3 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je odpovědný za 
odbornou instalaci, používání, obsluhu a servis, vše v souladu s normami ČSN  a EU včetně zajištění 
odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace pro účely 
kupujícího je na vlastní odpovědnost kupujícího  

9.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být 
reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při 
vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti v podmínkách 
neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruční doby není považováno 
za výrobní vadu a nevztahuje se naň záruka. 

9.5 Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, 
že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí újmy  na zboží na kupujícího. Záruční lhůta se 
nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál. 

9.6 Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního 
technického přezkoušení. 

9.7 Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva 
podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně: 
a) dodat chybějící množství zboží 
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu. 

9.8 Právo na dodání náhradního zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu 
podle předchozí dohody. 

9.9 Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 9.7 možná, je prodávající 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu 
nedodaného zboží.    
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10.Nabytí vlastnického práva 
10.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po uhrazení jeho plné ceny (výhrada     vlastnictví). 
10.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího nesmí kupující udělovat či postupovat práva třetím 
stranám ve vztahu k předmětnému zboží. 
11.Vyšší moc 
11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídala 
11.3 Pominou-li okolnosti vylučující odpovědnost a bránící splnění povinnosti prodávajícího, je prodávající 
povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném 
splnění netrvá. 
 
12. Řídicí právo, místní příslušnost 
12.1 Uzavírané smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem. 
12.2 Všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány coby soudem prvního stupně (§ 89a občanského soudního 
řádu) Okresním soudem v Nymburce, popř. Krajským soudem v Praze. 
 
13.Záruční podmínky LubTec s.r.o. 
 
Společnost LubTec s.r.o. garantuje, že její vlastní výrobky a výrobky distribuované jsou bez materiálových 
a výrobních vad po dobu 6 měsíců. 
13.1 Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní 
smlouvě dopravce nebo na dodacím listu, faktuře či montážním listu a o přejímce vést řízenou 
dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré újmy tím 
vzniklé. 
13.2 Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u prodávajícího ustanovení 
platného občanského zákoníku. 
13.3 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je odpovědný za 
odbornou instalaci, používání, obsluhu a servis, vše v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění 
odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace pro účely kupujícího je 
na vlastní odpovědnost kupujícího. 
13.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být 
reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení 
odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží, nejvýše však 2000 provozních hodin (není-li stanoveno 
jinak). Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které uvádí prodávající, před 
uplynutím záruční doby není považováno za výrobní vadu a nevztahuje se naň záruka. 
13.5 Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li 
kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí újmy na zboží na kupujícího vnějšími vlivy. 
Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál. 
13.6 Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního 
technického přezkoušení u společnosti LubTec s.r.o. Doprava reklamovaného zboží je vždy hrazena 
kupujícím. 
13.7 Plnění záruky spočívá podle uvážení prodávajícího, popř. dohody s kupujícím v: 

1. dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží  
2. opravě této vady, jestliže je opravitelná. 

13.8. Veškeré nároky na náhradu újmy kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou jsou 
omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za újmu, 
kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 
13.9 Společnost LubTec s.r.o. neuděluje žádné další garance. 
 
 Platnost od 1.1.2014 
 
Firma je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 46939. 
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