
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky /dále jen VOP/ upravují vztahy mezi společností Jan Kanděra, IČ: 
68532318  /dále jen „prodávající“/ a jejími odběrateli /dále jen „kupující“/. Rozsah, podmínky a způsobu 
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb jsou upraveny v Reklamačním řádu /dále jen RŘ/. 
Aktuální znění VOP a RŘ je umístěno na www.aagneth.cz.
 

1) Všeobecné podmínky:
A. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztah následujícími podmínkami.
B. Předmětem jednotlivých kupních smluv (objednávek) bude dodávka zboží a služeb podle druhu 

uvedených v objednávkách kupujícího.
C. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě jeho objednávek sjednané zboží a převést 

na kupujícího vlastnické právo a kupující se zavazuje sjednané zboží od prodávajícího odebrat a 
zaplatit kupní cenu.

D. Za situace, že kupující zboží převezme, ačkoliv zboží nebylo objednáno, platí, že i v těchto 
případech bylo plněno řádně a smluvní vztah mezi smluvními stranami se bude řídit ujednáními 
obsaženými ve VOP.

E. Smluvní strany si tímto sjednávají výhradu vlastnictví, dle které kupující nabývá vlastnické právo 
ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny za odebrané, nebo dodané zboží.

 

2) Provozovny a otevírací doba:
A. Prodávající sídlí v provozovně na adrese J. V. Kamarýta 143, 382 32 Velešín
B. Otevírací doba je pondělí –  pátek: 8:30 – 17:00 a sobota 8:30 - 11:00.

  

3) Cenové podmínky:
A. Zboží bude dodáváno za cenu uvedenou v aktuálních cenících prodávajícího platných pro den, v 

němž dojde k realizaci dodávky. Platný ceník je zveřejněn na www.aagneth.cz.
B. V případě, že prodávající nebude s cenou odlišnou od ceny uvedené v ceníku souhlasit a je mu 

dodáno zboží od kupujícího prostřednictvím dopravce, je takovéto zboží povinen vrátit kupujícímu 
nejpozději ve lhůtě 3 dnů v neporušených obalech výrobce zpět. Pro případ, že kupující zboží 
nevrátí v této lhůtě pak platí, že s takovouto cenou souhlasí a je povinen zaplatit kupní cenu.

 
  
 
 
 
 
 
 



4) Převzetí a expedice zboží:
A. Převzetí zboží je možné buď osobně v provozovně prodávajícího, zasláním přepravní službou, 

montáží pracovníkem prodávajícího, nebo montáží firmou pověřenou prodávajícím.
B. Přeprava zboží přepravní službou je možná v rámci celé ČR. Cena za přepravu se liší dle času a 

způsobu objednání a celkové hodnoty objednaného zboží.
C. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží 

od prodávajícího a v případě odeslání zboží, při jeho převzetí od přepravce. Pokud přebírá 
kupující zboží od přepravce, je povinen prohlédnout i neporušenost obalů a pečetí a postupovat 
dle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud kupující neprohlédne zboží nebo jinak 
nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit 
nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době 
přechodu škody na zboží. Pokud kupující zjistí rozdíl v množství nebo druhu zboží mezi údaji 
v předávacím protokole a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do tří pracovních dnů 
zprávu o těchto vadách prodávajícímu.

 

5) Úroky a smluvní pokuta:
A. V případě prodlení úhrady kupujícího má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,08% z 

dlužné částky denně. Počínaje patnáctým dnem prodlení má prodávající navíc nárok na úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý den prodlení.

B. Každá dílčí dodávka je splněna převzetím zboží kupujícím na smluveném místě. Dodávka je 
rovněž splněna předáním zboží dopravci k přepravě do místa určení. Nebezpečí škody na věci 
přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní 
v čas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím, nebo kdy kupující poruší smlouvu 
tím, že zboží nepřevezme. Je-li však zboží přepravováno do smluvními stranami dohodnutého 
místa plnění, nese prodávající všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, 
poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo žádné nebezpečí vzniku škody spojené s jeho 
objednávkou, a to za předpokladu, že kupující ihned při dodání zboží provede přejímku zboží 
a uplatní práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího ve lhůtě 3 dnů, Nedílnou součástí této 
reklamace bude zápis o poškození zboží, který zástupce kupujícího sepíše se zástupcem 
dopravce.

 

6) Výhrada vlastnictví
Kupující souhlasí s výhradou vlastnictví. Kupující se stává vlastníkem dodaného zboží až okamžikem, 
kdy v plném rozsahu uhradí kupní cenu.
 
 
Ve Velešíně dne 1.1.2010
 
 
 
Jan Kanděra, jednatel
 


