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Obecné obchodní podmínky  
I. Platnost podmínek: 
Tyto „Obecné obchodní podmínky“ (dále jen podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 
Hlinsko, IČ 62024205 (dále jen prodávající) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). 
Pokud se strany smlouvy nedohodnou jinak, platí podmínky pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, 
jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Změny a doplnění podmínek a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. S podmínkami je kupující 
seznámen v cenové nabídce prodávajícího, která je prodávajícím zaslána kupujícím předtím, než kupující odešle prodávajícímu svou objednávku. Pokud je kupující obchodním zástupcem 
prodávajícího, jsou podmínky přiloženy ke smlouvě o zastoupení. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. 
 
II. Dodací podmínky: 
Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle smlouvy a těchto podmínek odevzdáním zboží kupujícímu. Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdáním zboží 
kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu. Pokud kupující ve smlouvě určí 
místo dodání zboží u svého zákazníka, pro účely DPH vzniká DUZP dnem práva manipulace se zbožím jako vlastník, tj. dnem vystavení daňového dokladu..  
Není-li sjednáno odeslání zboží, vyzve prodávající kupujícího k odběru zboží ve lhůtě nejméně tří dnů před datem uvedeným jako datum dodání v potvrzení objednávky na adrese svého sídla. 
Kupující je povinen zboží k datu dodání převzít. Nepřevzetím zboží k tomuto datu z důvodů na straně kupujícího je povinnost prodávajícího dodat zboží řádně a včas splněna. V takovém případě 
na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti prodávající bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu výši 
skladovacích nákladů, které se účtují od sedmého dne od data dodání. Skladovací náklady jsou dohodnuty ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý týden skladování.  
Pokud je kupní smlouvou sjednáno odeslání zboží prodávajícím, prodávající zajišťuje standardní dopravu zboží nebo výrobků na své náklady na místo stanovené kupujícím. V případě požadavku 
expresní dopravy je tato hrazena kupujícím.  
Místo doručení se musí nacházet na území ČR. Kupující musí uvést úplnou adresu místa doručení a identifikovat osobu či osoby oprávněné převzít zboží. 
Doprava zboží je pojištěna. Zboží je dodáváno dle specifikace uvedené v potvrzení objednávky a to i v případě, pokud se zboží uvedené v objednávce kupujícího liší od zboží uvedeného v 
potvrzení objednávky prodávajícího. Technická specifikace zboží je poskytnuta kupujícímu k odsouhlasení bezprostředně po obdržení jeho objednávky. Pokud to vyžaduje charakter zboží, je 
přílohou potvrzení technické schéma výrobku. 
 
III. Kupní cena: 
Kupní cena je závazně stanovena v potvrzení objednávky odeslaném prodávajícím kupujícímu a je dále neměnná. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží na 
základě faktury vystavené prodávajícím.  
Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne dodáním zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho volné dispozici.  
Platbu předem v plné výši je prodávající oprávněn požadovat v těchto případech:  
pokud kupující u předchozích zakázek neplnil smluvní podmínky, pokud se jedná o jeden z prvních vzájemných obchodů, pokud má prodávající z jiných důvodů pochybnosti o zajištění závazku. 
Zboží v hodnotě do 10.000 Kč bude odesláno na dobírku. Platby v hotovosti prodávající nepřijímá.  
 
IV. Termín dodání: 
Obvyklá dodací doba pro objednávky, u nichž je spotřeba tkaniny nižší než 1500 m2, je do 3 týdnů od obdržení odsouhlasení specifikace. Za každých dalších započatých 1500 m2 tkaniny se doba 
dodání prodlužuje o 1 týden. Dodací termín pro konkrétní objednávku je sdělen obchodním oddělením prodávajícího v potvrzení objednávky a může se lišit v závislosti na vytížení výroby. Pokud 
je kupující v prodlení s placením kupní ceny či její části za některou objednávku, je prodávající oprávněn pozastavit plnění dosud nesplněných objednávek kupujícího ze všech kupních smluv 
uzavřených s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy prodávajícím nebo vznik práva kupujícího na odstoupení od smlouvy. 
 
V. Nabídky: 
Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu nabídku, u zakázek s hodnotou nepřesahující 250 tisíc Kč, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude poptávka kupujícího technicky vyjasněna. Termín 
odeslání nabídky se může prodloužit vždy o další pracovní den s každými dalšími započatými 250 tisíci Kč hodnoty zakázky. Jestliže poptávka nebude obsahovat všechny údaje nezbytné 
k vypracování nabídky, vyzve prodávající kupujícího do 24 hodin k jejich doplnění. 
 
VI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta: 
Za prodlení s placením kupní ceny zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení ze základní kupní ceny od data splatnosti.  
 
VII. Vlastnické právo ke zboží: 
Předmět kupní smlouvy - zboží dodané prodávajícím - přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu v místě plnění nebo předání prvnímu dopravci k přepravě pro 
kupujícího. V případě, že je místo plnění sjednáno mimu území ČR, přechází vlastnictví zboží na kupujícího okamžikem, kdy je zboží vyvezeno mimo území ČR. 
 
VIII. Záruka 
Záruční doby pro jednotlivé výrobky jsou vypsány v tabulce, která je přílohou těchto podmínek. Podmínkou dvacetileté záruky je plynulý náběh ventilátoru nebo použití napínačů či vyztužujících 
prvků, jinak je platná záruka 2 roky. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží.  
Podmínkou záruky je dodržení všech předaných pokynů pro montáž a údržbu, jakož i dodržení obecných zásad údržby vzduchotechnických zařízení a filtrace přiváděného vzduchu minimálně 
EU3. Bez ohledu na stupeň použité filtrace mohou nečistoty z distribuovaného vzduchu postupně ucpávat mikroperforační otvory. Případné snížení průtoku a funkce vyústky z tohoto důvodu 
není důvodem k reklamaci a vyřeší se vypráním vyústky. Výrazné znečištění může vést až k poškození tkaniny nebo navázaných konstrukcí nadměrným přetlakem a v takovém případě nebude 
uznána reklamace. Výrobek nesmí být vystaven působení látek, kterého ho mohou chemicky narušit. Skapávající voda může být zbarvena barvou tkaniny.  
IX. Reklamace: 
Při přebírání zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat počet nákladových kusů a stav obalu. V případě, že nesouhlasí počet kusů nebo je obal zboží poškozen, zásilku nepřebírejte nebo 
stav uveďte do předávacího protokolu. Doporučujeme takovou zásilku vyfotografovat. Pokud po rozbalení zásilky nesouhlasí počet kusů nebo je zboží poškozené, obraťte se s reklamací písemně 
na adresu firmy PŘÍHODA s.r.o., nejlépe e-mailem na quality@prihoda.com. 
Pokud se při užívání zboží vyskytnou v záruční době vady, může kupující v souladu se zákonem uplatnit reklamaci. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou s přesným popisem vzniklé 
vady a zasláním reklamovaného zboží k posouzení výrobci. Jestliže z provozních důvodů není možné toto zboží poslat výrobci zpět, musí být pořízeny fotografie, na kterých bude jednoznačně 
vzniklá vada zaznamenána. Reklamace včetně odstranění závady musí být ze zákona vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím 
nedohodnou na delší lhůtě. 
 
X. Závěrečná ustanovení: 
Prohlášení kupujícího: Seznámil jsem se s těmito smluvními podmínkami, plně jsem jim porozuměl.  
Odesláním objednávky potvrzuji, že text smlouvy a těchto smluvních podmínek vyjadřuje mou svobodnou a vážnou vůli a tím přejímám na sebe práva a povinnosti ze smlouvy a ze smluvních 
podmínek vyplývající. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní je rozhodný právní řád České republiky. 
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 2) Sériové a speciální výrobky a části 

 
- tlumič hluku QuieTex 
- lucerna 
- ploché vyústky Squairetex  
- membránová vyústka  
- izolované potrubí  
- dvojité potrubí  
- uzavírací klapka  
- vyrovnávač  
- clonka  
- tlumič rázů  
- LucentAir 
- Airport Ducting 
- antistatické provedení 

 2 roky 

  

 3) Netkaninové doplňky 

 
- servomotory 
- suché zipy 
- zipy 
- ramínka, obruče, spirálové výztuhy Helix 
- napínače 
- ruční klapka 
- navijáky 
- montážní materiál 

 5 let 

 

1) Na míru vyráběné textilní vyústky a potrubí určené do budov  
    (kromě částí vyjmenovaných v bodech 2 a 3) 

A) Tkaniny: 
- Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Recycled (PMSre, NMSre) – včetně 
Prihoda Art  
- Prihoda Durable (NMR) 

 20 let 

B) Tkaniny: 
 Prihoda Plastic (NMF),  Prihoda Light (PLS,NLS) - včetně Prihoda Art     

 5 let 

C) Tkaniny: 
 Prihoda Foil (NLF), Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent (NMT)  

 2 roky 

D) - jiné než uvedené tkaniny 
- grafika mimo Prihoda Art    

 1 rok 


