Obchodní a dodací podmínky Lesy města Prostějova, s.r.o. – řezivo
1. Základní ustanovení
Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné pro prodej konstrukčního řeziva obdélníkového průřezu
společností Lesy města Prostějova, s.r.o. se sídlem Školní 4, Prostějov, IČO:25321692, DIČ:CZ25321692
(dále také jako „prodávající“).
2. Sortiment a ceny zboží
Uvedeno v tabulce: Ceník palivo, řezivo a doprava
3. Slevy z ceny
Prodávající může poskytnout kupujícímu slevy z cen sortimentu zboží stanovených v ceníku. Konkrétní výše
slev je závislá na konkrétním obchodním případě.
4. Objednávky a smlouvy
4.1. Příjem objednávek
Prodávající přijímá objednávky písemně, telefonicky. Objednávky zboží lze provádět telefonicky na číslech
601 581 872, dále pak prostřednictvím e-mailu info.lesypv@email.cz, spurny.lesypv@email.cz přes
internet na stránkách www.lesyprostejov.cz anebo osobně sepsáním objednávky v místě výroby řeziva. Při
objednávce je odběratel povinen uvést tyto kontaktní údaje: - jméno, resp. firmu odběratele-adresutelefonní spojení. Objednávka bude dodavatelem odběrateli následně potvrzena.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními a dodacími podmínkami,
které jsou uveřejněny zde www.lesyprostejov.cz
4.2. Náležitosti objednávky
Objednávka musí obsahovat:
- obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ kupujícího
- termín dodávky
4.3. Potvrzení objednávek
Objednávka je potvrzena podpisem oprávněné osoby prodávajícího a jejím předáním/odesláním zpět
kupujícímu.
4.4. Storno objednávky
Storno objednávky bez náhrady vynaložených nákladů je možné pouze ze závažných důvodů po vzájemné
dohodě prodávajícího a kupujícího, a to pouze v případě, že řezivo ještě nebylo připraveno k expedici.
Dojde-li ke stornu objednávky ze strany Lesy města Prostějova, s.r.o. z důvodu vyšší moci (klimatické vlivy,
krádež, požár) bude odběratel o tomto bezodkladně vyrozuměn.
5. Platební podmínky
Úhrada řeziva
- v místě plnění v hotovosti nebo
- předem před převzetím řeziva převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury nebo

- po převzetí zboží převodem na účet na základě vystavené faktury
Splatnost faktur činí 30 dní ode dne vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že
je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn zastavit zbývající dodávky, aniž by byl v
prodlení s plněním svých závazků. Další materiál může být kupujícímu dodán až po úhradě veškerých jeho
závazků vůči prodávajícímu s tím, že prodávající je oprávněn požadovat úhradu plné ceny dodávaného
materiálu předem nebo nejpozději při převzetí zboží.
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Místo plnění a dodací lhůty
6.1 Místem plnění dodávky je středisko manipulační sklad Seč. Kupující je povinen zároveň uvést i osobu (+
telefonní číslo, či jiné ověřené spojení), která je oprávněna zboží v místě plnění převzít a potvrdit dodací
list. Za jednání této osoby kupující odpovídá a stejně tak i za případnou škodu, která by jednáním této
osoby mohla být prodávajícímu způsobena.
6.2 Dopravu si zajišťuje kupující (osobní odběry).
6.3 Dopravu zajišťuje prodávající (není zahrnuta v ceně řeziva)

7. Záruka a odpovědnost za vady zboží
7.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců od data jeho dodání. Pokud
je v konkrétních případech u jednotlivého sortimentu zboží prodávajícího uvedena v informačních
materiálech jiná záruční doba, platí záruční doba v těchto materiálech uvedená.
7.2 Zjevné vady zboží a vady množstevní je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího nejpozději do
pěti dnů ode dne převzetí zboží. Tyto vady, budou-li shledány prodávajícím oprávněnými, budou
prodávajícím řešeny nejpozději do 30 dní od doručení reklamace, a to dobropisem nebo dodatečným
dodáním či výměnou zboží dle dohody smluvních stran. O vadách zjištěných při převzetí zboží od dopravce
bude kupujícím ihned proveden záznam s podpisem dopravce na odpovídající dodací list.
7.3 Reklamaci vůči prodávajícímu je kupující povinen uplatnit vždy písemně s uvedením, čeho se
reklamovaná vada týká, jak se vada projevuje a k reklamaci přiloží kopii dodacího listu nebo faktury. K
reklamacím uplatněným jiným způsobem, jiným subjektem nebo uplatněným opožděně, nebude
prodávajícím přihlíženo.
8. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy neupravené kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou a těmito obchodními
podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9. Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje s výslovným souhlasem odběratelů (souhlasem s těmito obchodními podmínkami
dodavatele, souhlasí odběratel s použitím jejich údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů) jejich osobní údaje, mimo jiného i jméno/firmu, adresu/ sídlo, telefonní kontakty,
fakturační údaje a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Osobní údaje
odběratelů nejsou předávány žádné třetí osobě mimo smluvních přepravců, kterým jsou předány
informace jen v rozsahu, které jsou nutné k realizaci objednávek zboží.

10. Platnost
Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a účinné od 1.10. 2019. Změny těchto podmínek jsou možné
pouze písemnou formou a zveřejněním na internetových stránkách www.lesyprostejov.cz.
11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

