
Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na smlouvy (odsouhlasená cenová nabídka, dále 

jen CN) uzavřené prostřednictvím námi jako dodavatelem: 

Rudolf Špačinský 

IČ: 06727450 
DIČ: CZ7611263671 

Adresa: Lány 37, 286 01, Červené Janovice 

Tel: 777 153 441 

Email: vas-stav@seznam.cz 

 

a vámi jako kupujícím. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Potvrzenou cenovou nabídkou se zavazujeme dodat vám zboží a služby uvedené v CN  a vy se zavazujete      
       toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu, včetně nákladů spojených s dodáním zboží a služeb uvedených   
       v CN.  
1.2. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve,než zboží převezmete. 
1.3. Potvrzením CN stvrzujete, že jste s se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámili a  
        souhlasíte s nimi. 
 
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
 
2.1. Prezentace zboží  a služeb na webovém rozhraní www.vas-stav.cz je informativního charakteru, a nejedná  
        se o náš návrh na uzavření  smlouvy  ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. 
2.2. Pro uzavření smluvního vztahu je nutné, abyste odsouhlasili CN.  
2.3. Nezávaznou poptávku je možné podat prostřednictvím našeho poptávkového formuláře na stránkách  
        www.vas-stav.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního emailu vas-stav@seznam.cz 
        Nezávazná poptávka musí obsahovat označení vybraného zboží a služeb. Po zaslání nezávazné poptávky  
        vám zašleme předběžnou cenovou nabídku na základě vašich informací, kterou do úplného odsouhlasení  
        můžeme doplňovat, měnit na základě zadaných nebo doplněných údajú. 
2.4. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem , kdy si vzájemně odsouhlasíme cenu, objednané zboží a služby  
       odsouhlasením CN. 
 
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
3.1. Kupní cenu můžete uhradit v hotovosti, před dodáním zboží a služeb nebo bankovním převodem na  
        základě vystavené faktury nebo zálohové faktury. Zálohovou fakturu vystavujeme na základě dohody,  
        zpravidla při odběru materiálu a služeb na realizaci betonového plotu většího rozsahu nad 50bm.  
3.2. Při prodeji materiálu bez našich služeb bude vystavena faktura splatná vždy před dodáním materiálu na 
        místo určení. 
3.3. V případě neuhrazení celé dohodnuté částky v CN zůstává realizované oplocení  v majetku dodavatele a 
       následně bude oplocení rozebráno a vícenáklady budou následně vymáhány po zákazníkovi. 
3.4. Při platbě v hotovosti bude vystaven příjmový doklad a následně bude faktura, daňový doklad zaslán ve 
        formátu PDF na příslušný email zákazníka.  
3.5. V případě bezhotovostní platby je cena splatná dle uvedení data na faktuře a závazek je splněn okamžikem 
       připsání příslušné částky na náš bankovní účet.      
 
4. DODACÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Způsoby dodání zboží  jsou osobní odběr(vlastní doprava) nebo doprava našeho smluvního dopravce. 
4.2. Konkrétní způsob dopravy zboží je vždy uveden v CN. 
4.3. Doba dodání zboží a služeb je stanovena vždy předběžným termínem, který není pevným termínem dodaní 
       zboží a služeb a může se měnit v závislosti na počasí, výrobních kapacit dodavatele a možností smluvního 
       dopravce nebo zásahu vyšší moci. 
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4.4. Nedodržení předběžného termínu není důvodem k odstoupení od smlouvy a zrušení smluvního vztahu. 
        O skutečném termínu realizace nebo dodání zboží bude kupující vždy s dostatečným předstihem 
        informován.  
4.5. Při převzetí zboží vždy zkontrolujte stav a množství zboží, neporušenost obalu zboží. 
4.6. Okamžikem převzetí zboží a podepsáním dodacího listu na vás přechází odpovědnost za veškeré poškození, 
       stav, barevnost, druh a množství dodaného zboží. 
4.7. V případě,že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním 
        zboží a jeho následným uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí vzniknou. 
 
5. PROVEDENÍ DÍLA 
 
5.1. Dílo bude provedeno na adrese,kterou nám uvedete v poptávkovém formuláři na základě dohodnutého 
        předběžného termínu, který není pevným termínem provedení díla(4.3.). 
5.2. V ceně montáže plotu je vyměření děr a jejich vykopání, popřípadě vyvrtání pro osazení sloupků, osazení 
       sloupků, jeho betonáž a zhutnění betonu okolo sloupků, vyplnění plotu deskami. 
5.3. V ceně montáže,pokud není uvedeno v CN,není zahrnuta demontáž původního plotu, odstranění  
        porostů, zbíjení děr do betonu nebo do kamene, tmelení spár, zabetonování sloupků pro brány a branky. 
5.4. V ceně montáže,pokud není uvedeno v CN,není dále zahrnuta likvidace a odvoz materiálu a sutin 
        z demontáže plotu, likvidace  a odvoz zeminy vyhloubené ze základových děr,terénní úpravy, zemní práce. 
5.5. V případě naší realizace je zákazník povinen znát rozmístění sítí jako je elektřina,voda,kanalizace,plyn 
        a jiná vedení a na tuto skutečnost nás bezprodlenně upozornit a předešlo se tak jejich porušení.  
        V případě jejich porušení jdou náklady na opravu za kupujícím. Dodavatel tyto náklady nehradí. 
 
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY   
 
6.1. Jako dodavatel odpovídáme za to, že vám bylo dodáno zboží,které jste si objednali,a že zboží nemá při 
        převzetí vady. To znamená,že zboží má vlastnosti,které popisujeme,je v odpovídajícím množství,míře a 
        hmotnosti,vyhovuje právním předpisům,je určeno k účelům,který uvádíme,nebo ke kterému se zboží 
        obvykle používá,nemá právní vady. 
6.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a elektronických zobrazovacích 
       zařízeních a drobné odlišnosti v barevnosti dodaného zboží. 
6.3. U betonových dílců může působením povětrnostních vlivů docházet ke kolísání a rozdílnosti barev,jelikož je 
        beton vyráběn z přírodních materiálů a proto nelze zaručit stejný odstín vyráběného materiálu. 
6.4. U betonových výrobků se všeobecně může objevit vápenný nebo železitý výkvět,jelikož je výkvět 
       přírodného původu,stejně jako suroviny ze kterých se betonové dílce vyrábějí,tak mu nelze zcela zamezit a  
       proto nepodléhá reklamaci. Tento výkvět je pouze estetický a nemá vliv na funkci a pevnost betonových 
       dílců.  
6.5. V případě pórovitých betonových dílců není tato pórovitost vadou zboží a také nepodléhá reklamaci. 
6.6. Jelikož jsou betonové dílce vyráběny ručně formováním do forem, nelze zaručit stále stejný vzor,především 
        na zadní straně desek a sloupků, kdy se může hloubka a samotný vzor lišit. Taktéž nepodléhá reklamaci.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a učinné 1.1.2022 


