
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
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1. Rozsah platnosti 
Níže uvedená ustanovení platí pro veškerá plnění společnosti Technicoat s.r.o.. 
Podmínky objednatele, které budou odporovat nebo budou odchylné od našich 
prodejních a dodacích podmínek, neuznáváme, s výjimkou jejich výslovného písemného 
přijetí.  
V případě písemných nebo ústních objednávek je směrodatné výlučně naše písemné 
potvrzení objednávky. Ústní dohody a ujednání jakéhokoliv druhu vyžadují k právní 
účinnosti naše písemné potvrzení. 
 
2. Ceny a nabídky 
Nabídkové ceny jsou orientační a jsou kalkulovány z příslušného stavu nabídky. Jestliže 
dojde v důsledku změn nákladů (materiál, energie, mzdy) k cenovým rozdílům, 
vyhrazujeme si právo na provedení příslušné úpravy kalkulace. Ceny budou stanoveny 
v Kč nebo jiné předem dohodnuté měně. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta 
do našich cen, vykazuje se zvlášť v zákonné výši ve faktuře v den fakturace. Podaná 
nabídka je pro nás závazná po dobu 30 dnů. V případě následných objednávek nejsme 
vázáni předchozími cenami. Jsme oprávněni specifikovat objednateli zpracovávané 
suroviny v zašifrované podobě. 
 
3. Dodací podmínky 
Jestliže nebude ujednáno jinak, budou námi zpracované předměty doručeny na účet a 
nebezpečí objednatele z výrobního závodu v Českých Budějovicích. Prodlení s dodávkou 
způsobené přerušením provozu (poškození stroje, vada materiálu, stávka, nedostatek 
pracovních sil, nemoc, úraz a zásah vyšší moci) nás zprošťuje od sjednaných dodacích 
lhůt a náhrady škody. 
 
4. Platební podmínky 
Jestliže nebude ujednáno písemně jinak, jsou naše faktury splatné ihned po jejich 
obdržení nebo k datu splatnosti uvedenému na konkrétní faktuře. V případě překročení 
lhůty splatnosti budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 5 % nad aktuální základní 
úrokovou sazbu stanovenou právními předpisy pro oblast občanského práva. 
 
5. Zadržovací právo 
Až do úplného zaplacení naší pohledávky jsme oprávněni zajistit tyto nároky zadržením 
předmětů, které nám byly přenechány a případně i již zpracovány.  
 
6. Reklamace vad a ručení za vady 
Reklamace je nutné oznámit písemně neprodleně, nejpozději do 8 dnů po obdržení námi 
zpracovaných předmětů. Objednatel je povinen nám umožnit, abychom mohli provést 
kontrolu námi opracovaných předmětů před jejich dalším zpracováním nebo montáží z 
hlediska uvedených vad. V případě, že budou vady odstraněny třetími osobami bez 
našeho souhlasu, naše ručení zaniká. Reklamace u již smontovaných dílů nebudou dále 
akceptovány a rovněž vylučují naše ručení. V rámci záruky vzniká objednateli právo na 
opravu povlaku, popř. slevu z ceny díla. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že objednateli 
nevzniká právo na uplatnění případné další jemu vzniklé škody.   
Uznané oprávněné vady zdarma dodatečně opravíme. S tím spojené přepravní náklady 
jdou v případě dodávky k tíži objednatele. Ručení za přepravní škody je výslovně 
vyloučeno. Za vady podmíněné zpracováním, změny tvaru, nesprávná množství, trhliny 
atd.  – v objemu do 3 % objednaného množství - nepřebíráme žádné náklady.  
Jestliže nebude dohodnuto písemně jinak, nebude se při vstupní kontrole zboží provádět 
100% kontrola počtu kusů, nýbrž pouze kontrola počtu obalů z hlediska jejich 
věrohodnosti. 



 
7. Záruka 
Naše záruka je omezena na řádné provedení prací povrchové úpravy na dodaných 
předmětech, které byly objednány objednatelem, odpovídající našemu standardu. Další 
záruku nepřebíráme. Zejména pak neručíme za vlastnosti, složení, použitelnost, 
využitelnost nebo ostatní vlastnosti materiálu, který byl povlakován. 
Záruční doba, která je pro nás rozhodná, činí 1 rok a začíná běžet okamžikem předání 
zboží odběrateli nebo sjednanému dopravci.  
 
8. Pojištění 
Předměty a zboží, které jsou u nás uskladněny za účelem zpracování, nejsou pojištěny 
proti požáru, vodě, vodovodním škodám, škodám způsobeným bouří a krupobití. 
Objednatel je povinen pokrýt tato rizika prostřednictvím vlastního sjednaného pojištění. 
 
9. Místo plnění a místo soudní příslušnosti 
Místem plnění pro dodávky a platby jsou České Budějovice. Místo soudní příslušnosti 
jsou České Budějovice. 
 
 
VOP jsou platné od 01.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnost Technicoat s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka C 10955 

 


