
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. Obecná ustanovení 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech ceníků, 
nabídek, cenových nabídek, smluv, faktur a objednávek. Vztahují se na 
prodej izolačního materiálu značky FIBRANxps. 

2. Ceny 
Ceny výrobků uvedených v cenících jsou platné od konce kalendářního 
roku, není-li v témže ceníku, resp. v nabídce určeno jinak. Ceny jsou 
platné v souladu s paritou stanovenou v ceníku, resp. v nabídce                 
a nezahrnují DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, je-li dodací 
lhůta delší než 30 dní. 
 
3. Dodací podmínky 
Prodávající má povinnost dodat výrobky, které si Kupující objednal za 
podmínek sjednaných s Prodávajícím, resp. za podmínek stanovených 
v potvrzení objednávky. Dodací lhůta se může změnit na základě 
předchozí úmluvy s Kupujícím, resp. v případě zásahu vyšší moci, 
kterou stanovuje zákon a soudní praxe. Prodávající může prodloužit 
dodací lhůtu také v případě opožděného plnění závazků, nutných             
k uzavření, resp. uskutečnění obchodu (např. platební závazek, údaje   
o příjemci, zajištění odpovídající vykládky). Prodávající má právo 
požadovat od Kupujícího náhradu škody, která mu vznikla z důvodu 
výše uvedené situace. 
 
4. Platební podmínky 
Kupní cenu je nutno uhradit předem v plné výši, resp. ve sjednané 
lhůtě, která začne běžet v den vystavení faktury. Odložená platba musí 
být náležitě zajištěna, a to bankovní garancí, dlužním úpisem, resp. 
směnkou. Pokud byla sjednána sleva za předčasnou platbu, potom se 
tato sleva v případě splněných podmínek odečte od částky připsané na 
bankovní účet Prodávajícího (nevztahuje se na zápočty, resp. jiné 
druhy úhrady plnění). Sleva za předčasnou platbu se neuplatní, má-li 
Kupující neuhrazené závazky vůči Prodávajícímu. V případě zpoždění 
(prodlení) Kupujícího se zaplacením kupní ceny či její části anebo 
jakékoliv dlužné platby vůči Prodávajícímu je Kupující povinen uhradit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za 
každý den prodlení s úhradou, vždy ve lhůtě stanovené ve výzvě 
Prodávajícího k jejímu zaplacení. 
 
5. Výhrada vlastnického práva 
Prodávající má vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného             
a řádného zaplacení kupní ceny za dodané zboží, a to i v případě jeho 
instalace nebo montáže, jako vlastnické právo k poměrné části nového 
výrobku odpovídající hodnotě dodaného zboží. Kupující nesmí zboží, 
které je ve vlastnictví Prodávajícího, dát do zástavy či ho jakýmkoli 
jiným způsobem zatížit, stejně tak je Kupující povinen zacházet se 
zbožím ve vlastnictví Prodávajícího tak, aby skladováním nebo 
manipulací nedošlo k jeho poškození. 
 
6. Kvalita zboží 
Produkty vyrobené v Republice Slovinsko budou splňovat nároky na ně 
kladené slovinskou legislativou a právními předpisy země, do které se 
dovážejí. Produkty vyrobené mimo Republiku Slovinsko budou 
splňovat nároky na ně kladené legislativou země původu a země, do 
které se vyvážejí. 
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Prodávající garantuje, že výrobky jsou vybaveny náležitými certifikáty. 
Prodávající je na písemnou žádost Kupujícího povinen dodat kopie 
dokumentace. 
Za kvalitu výrobků se Prodávající zaručuje jejich správným 
transportem, skladováním a správnou manipulací s nimi. 
Kupující zodpovídá za to, že svým odběratelům zboží náležitě a patřičně 
vysvětlí způsoby zacházení s výrobky, vlastnosti výrobků a pravidla 
bezpečnosti práce. 
Prodávající nepřebírá jakékoli negativní následky, které by mohly 
vzniknout kvůli nesprávné aplikaci výrobků či jakékoli jiné aplikaci            
v rozporu s požadavky platných stavebních standardů a předpisů. 

7.  Reklamace 
Ověření množství, kvality a druhu odebraných výrobků provede 
Kupující u dopravce v okamžiku vykládky a vyplňování dokumentace      
o transportu. V případě vlastního transportu provede Kupující ověření 
odebraného zboží v okamžiku nakládky výrobků ve skladu 
Prodávajícího. 
Vykazuje-li výrobek viditelné poškození, je Kupující povinen zaslat 
Prodávajícímu protokol o reklamaci, v němž uvede počet 
reklamovaných výrobků, popis závady, resp. poškození a přiloží 
fotografie, a to do tří pracovních dnů od příjmu zboží. 
Vykazují-li výrobky skryté vady, které nebylo možné rozpoznat pouhým 
zrakem, je třeba k reklamaci přiložit originální obal s etiketou                   
FIBRAN a reklamační protokol. 
Kupující nemá právo prodeje vadných výrobků či právo rozhodování       
o snížení cen u takovýchto výrobků. 
Je-li reklamace výrobků s neodpovídající kvalitou uznána, může 
Prodávající dle vlastního uvážení vadné výrobky nahradit novými nebo 
snížit cenu u vadných výrobků. 
Odlišuje-li se skutečně odebrané množství od množství uvedeného ve 
výdejní dokumentaci, je Kupující povinen odchylku zapsat do 
dokumentace o přejímce (dodací list, nákladní list) a sepsat protokol     
o reklamaci. Kupující zašle Prodávajícímu protokol a reklamaci 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení zboží. 

8. Odpovědnost za vady 
Odpovědnost za vady se posuzuje dle platné české legislativy a dle 
Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající                  
v žádném okamžiku nepřebírá vůči kupujícímu odpovědnost za 
jakoukoli nepřímou škodu.  
Prodávající nepřebírá odpovědnost, ručení, resp. garanci za systémy či 
aplikace, v nichž je použito zboží Prodávajícího. Používání zboží je 
výlučně předmětem odpovídajících stavebních, technických, 
bezpečnostních a dalších předpisů. 

9. Platná legislativa a kompetentní soud 
Pro rozhodování všech soudních sporů (včetně soudních sporů                   
s mezinárodním prvkem) mezi prodávajícím a kupujícím je příslušný 
místně a věcně příslušný soud České republiky podle sídla 
prodávajícího. Rozhodným právem pro rozhodnutí soudu a posouzení 
závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je vždy právo 
(právním řád, legislativa) České republiky. 
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