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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti DICOMTRADE s.r.o. se sídlem Náměstí 37, Tuchlovice, PSČ 273 02, zapsaná v 
OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  56972, IČ 25637924, DIČ CZ25637924. 
 
 

I. Základní ustanovení  

 

1. Právní vztahy mezi firmou  DICOMTRADE s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím dle 
uzavřené kupní smlouvy, týkající se koupě zboží, se řídí těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále jen VOP). 

 
2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití 

obchodních podmínek kupujícího. 
 
3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP. 

 
II. Kupní cena, platební podmínky 

 
1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je stanovena na 

základě předložené cenové nabídky prodávajícím nebo ceníkem prodávajícího, 
popřípadě snížena o stanovenou slevu. 

 
2. Na kupní cenu zboží bude prodávajícím vystavena faktura, popřípadě zálohová 

faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto jinak. Faktura nebo zálohová 
faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní 
účet prodávajícího. 

 
3. Platba za první dodávku zboží novému zákazníkovi je realizována na dobírku, 

v hotovosti nebo na zálohovou fakturu. Platba za další dodávky zboží je realizována 
na fakturu se splatností 14 dní. Jiné platební podmínky jsou sjednávány individuálně. 

 
4. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a 

to za každý den prodlení. 
 

 
III. Přeprava a balení 
 
1. Přepravu zboží zajišťuje prodávající, pokud není určeno jinak.  Cena za dopravu zboží 

v hodnotě nad  2000,- Kč je hrazena prodávajícím.  U zboží v hodnotě do 2000,-Kč účtuje 
prodávající  náklady balného + poštovného 100,- Kč za každý balík do hmotnosti 30 kg, 
v případě platby dobírkou je účtováno balné + poštovné + doběrečné 150,- Kč, není-li 
domluveno jinak. 
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2. Zboží je baleno v papírových kartonových krabicích a PE foliích 
 
 
 
IV. Dodání a převzetí zboží 

 
1. V místě dodání zboží kupující převezme zboží proti podpisu dodacího listu (místo, 

čas a subjekt přebírající zboží). Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu 
resp. jakémukoli dopravci provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno 
nakládat s dodaným zbožím. 
 

2. Na základě domluvy prodávajícího s kupujícím může prodávající zajistit přepravu 
zboží z místa dodání na místo určení (dle dispozice kupujícího) . Jinak platí, že 
přepravu zboží z místa dodání zboží si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady. 

 
3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží 

v místě dodání zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme 
dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen provést přepravu zboží 
do místa určení (dle dispozice kupujícího), přechází nebezpečí škody na kupujícího 
po složení z nákladního vozidla prodávajícího. 
 

4. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího  i pokud se jedná 
o dopravce zboží pro kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením 
SPZ jeho vozidla na dodacím listu je splněna povinnost prodávajícího předat zboží 
kupujícímu. 

 

V. Přechod vlastnického práva 
 

1. Vlastnictví  zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní 
ceny. Až do okamžiku přechodu vlastnických práv je kupující povinen umožnit 
prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv omezení a podmínek odebrat zpět 
nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny 

 
 
 
VI. Záruka a reklamace 
 
1. Kupující (příjemce zboží) má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a 

skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. Dále správnost 
dodaného zboží. V případě zjištění poškození nebo jiné nesrovnalosti je kupující 
(příjemce zboží) povinen neprodleně informovat prodávajícího. Vyřizování reklamace 
probíhá dle ustanovení Občanského zákoníku. 
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2. Prodávající poskytne záruku na kvalitu  zboží dle platných předpisů  a to po dobu 24 
měsíců (není–li dohodnuto jinak) při řádném  dodržení zásad při skladování, 
manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu. 

 
3. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. 
 
4. Prodávající odpovídá za nekompletnost balení zboží a za skryté vady výrobků. Zjevné 

vady je kupující povinen reklamovat ústní nebo písemnou formou nejpozději do sedmi 
dní ode dne převzetí zboží. Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva 
kupujícího vůči prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za vady. Odchylky dodané 
kvality od kvality objednané, zřejmé z dodacího listu, jsou zjevnými vadami. Zjevné 
vady, způsobené viditelně při přepravě zboží písemně zaznamená kupující společně 
s přepravcem při přejímce zboží. 

 
5. Uplatňování odpovědnosti za vady se jinak řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

 
 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ustanovení těchto VOP nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem potvrzení 

objednávky, jejíž jsou součástí.  
 

2. Výše uvedené VOP jsou platné od 1. 12. 2020 do vydání nových VOP a platí pro 
dodávky zboží na území České republiky. 

 

 


