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Bod 1: Rozsah 

1.1. Tyto všeobecné podmínky prodeje se vztahují na všechny prodejní smlouvy uzavřené mezi 
firmou Miroslav Skokan a jejími zákazníky. 

1.2 Zákazník zasláním závazné objednávky firmě Miroslav Skokan souhlasí s těmito obchodními 
podmínkami prodeje a záručními podmínkami. 

1.3 Jakékoli změny nebo odchylky od těchto obchodních podmínek prodeje a záručních podmínek 
musí být oboustranně odsouhlaseny v písemné podobě. 

Bod 2: Informace o produktech 

Všechny informace a data obsažená v obecné dokumentaci a cenových nabídkách jsou závazné pouze 
v rozsahu vztahujícím se k dané kupní smlouvě. 

Bod 3: Dodání 

3.1 Není li uvedeno jinak v písemné podobě, dodávka konečnému zákazníkovi je prováděna firmou 
Miroslav Skokan v návaznosti na dodávku ze závodu výrobce - IDEATEC (Noville-les-Bois- BELGIUM) 
(Incoterms \2000) 

Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s dodáním produktů do České republiky od výrobce 
(obsahující náklady na transport, pojištění a celní náklady).  

3.2 Není-li písemně dohodnuto jinak, dodání je realizováno do 4 týdnů po přijetí objednávky a 
obdržení potvrzení o platbě ve stanovené lhůtě. Pokud je zpoždění dodání způsobeno některou 
z okolností uvedených v bodě 9, nebo konáním či opomenutím ze strany kupujícího, může být čas 
dodávky prodloužen o dobu, která je přiměřená a to s ohledem na dané okolnosti. 

3.3 Firma Miroslav Skokan odpovídá pouze za zpoždění dodávky výrobků v případě hrubé nedbalosti 
na svojí straně, poté co bylo toto oznámeno kupujícím v písemné podobě. 

Bod 4: Záruka 

4.1 V souladu s podmínkami této klauzule, firma Miroslav Skokan garantuje, že všechny produkty 
budou opraveny zdarma za okolností, že byly používány dle návodu k obsluze a údržbě. Záruka se 
vztahuje především na konstrukční vady, nebo vady při zpracování materiálů a to po dobu 24 měsíců 
od doby dodání produktů. Tato záruka se řídí následujícími podmínkami. 

a. Produkty nebyly změněny nebo upraveny s výjimkou úprav přímo od výrobce IDEATEC a to se 
souhlasem dodavatele – firmy Miroslav Skokan. 

b. Produkty byly kupujícím, nebo koncovým zákazníkem správně namontovány v souladu s pokyny a 
specifikací k danému produktu 
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c. Produkty byly správně po celou dobu používány a udržovány v souladu s pokyny a specifikacemi 
k danému produktu 

Bod 5: Neshody výrobků 

5.1 Kupující prověří produkty v co nejkratší době po doručení a upozorní firmu Miroslav Skokan 
v písemné podobě o případných neshodách na produktech a to do 7 dní od data, kdy kupující zjistil, 
nebo měl zjistit neshodu na produktu. 

Upozornění musí obsahovat popis zjištěné neshody. 

Kupující nedosáhne žádného nápravného opatření v případě, že neoznámí zjištění neshody do 12 
měsíců od data dodání produktů.  

5.2 Produkty budou považovány za shodné v souladu se smlouvou i v případě drobných 
nesrovnalostí, které jsou obvyklé v konkrétním obchodě, nebo v průběhu jednání mezi smluvními 
stranami. 

5.3 Pokud jsou produkty neshodné za předpokladu splnění podmínek v bodě 4 a kupující podal 
upozornění o neshodě v souladu s odstavcem 5.1, firma Miroslav Skokan musí na základě uvážení a 
okolností:  

a. Vyměnit neshodné produkty shodnými produkty bez jakýchkoli dalších nákladů na straně 
kupujícího.  

b. Opravit produkty bez jakýchkoli dalších nákladů na straně kupujícího. 

c. Uhradit kupujícímu cenu, kterou zaplatil za neshodné produkty a tímto vypovědět kupní smlouvu 
týkající se těchto produktů. 

Firma Miroslav Skokan může požadovat od kupujícího navrácení neshodných produktů před jejich 
nahrazením nebo opravením 

5.4 Pokud firma Miroslav Skokan nesplní své povinnosti obsažené v bodě  

5.3 v přiměřené době, kupující může písemně oznámit zrušení kupní smlouvy, pouze pokud jde o 
neshodné produkty. 

5.5 Nápravná opatření dle bodu 5 jsou uvedena bez jakýchkoli jiných opravných prostředků pro 
neshody. 

Firma Miroslav Skokan nenese v žádném případě odpovědnost za jiné vzniklé škody (zvláštní, 
náhodné, následné či nepřímé škody, za zranění, ztráty zisku, přerušení podnikatelské nebo obchodní 
činnosti, ztrátu cenných předmětů, nebo jakoukoli obchodní či finanční ztrátu vyplývající z neshody 
produktů). 
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Bod 6: Ceny 

6.1. Všechny fakturované ceny jsou v CZK (české koruny). 

6.2. Ceny jsou uváděny bez DPH. 

6.3 Ceny kryjí pouze prodej produktů popsaných v přijetí objednávky. Neobsahují žádné další 
dodávky nebo služby, a to včetně instalace nebo údržby produktů. 

Bod 7: Platební podmínky 

7.7 Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být platba provedena před dodáním výrobků na základě 
vystavení zálohové faktury. 

7.2 Pokud se smluvní strany dohodly na záloze, tato platba musí být obdržena firmou Miroslav 
Skokan nejméně 30 dní před dohodnutým datem dodávky produktů. 

7.3 Platby budou prováděny prostřednictvím bankovních účtů. 

7.4 . Na jakoukoli fakturu nezaplacenou kupujícím do data splatnosti se bude automaticky a bez 
předchozího upozornění vztahovat úrok z prodlení a to 1% s dané částky za 30 dní.  

Bod 8: Výhrady vlastnictví 

Vlastnické právo ke zboží přechází z IDEATEC na kupujícího až po plném zaplacení smluvené ceny 

Bod 9: Zásah vyšší moci 

Smluvní strana není zodpovědná druhé smluvní straně za nesplnění některé ze smluvních povinností 
pokud prokáže že: 

- selhání bylo způsobeno překážkou, kterou nelze nijak ovlivnit 

- strana nemohla očekávat, nebo brát v potaz překážka, nebo její důsledek na schopnost plnění 
v době uzavření kupní smlouvy a nebylo možné se jí, nebo důsledkům vyhnout přijatelným 
způsobem.    

Bod 10 : Duševní vlastnictví 

IDEATEC v zastoupení firmy Miroslav Skokan je a zůstane jediným vlastníkem duševního vlastnictví 
produktů.  

Kupující nebude vyrábět, kopírovat nebo spolupracovat s další osobou na výrobě, nebo kopírování 
produktů nebo jejich částí. 


