
 

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky, David Lindovský, IČ: 60335165 

Dodatek platný od 1. 1. 2018 

1. Objednávka, poptávka 

• Objednávka a poptávka musí zásadně vždy splňovat písemnou formu, musí obsahovat přesnou specifikaci 

požadovaného materiálu (norma dle DIN, ISO, ČSN, rozměr, pevnostní třída, povrchová úprava) a požadované 

množství. 

• Minimální hodnota objednávky je stanovena na částku 200,- Kč bez DPH. Toto neplatí pro nákup na 

maloprodejně při platbě v hotovosti. 

• El. adresa pro příjem objednávek a poptávek: mailto:lindovsky@metallindovsky.cz 

2. Nabídka 

• Nabídka není sama o sobě návrhem na uzavření kupní smlouvy. 

• Cenová nabídka je platná 10 pracovních dnů, po této době je nutno cenu znovu prověřit. 

• Množství k dodání, cena a termín dodání jsou pouze orientační hodnoty, na základě kterých nelze uplatňovat 

nárok na dodávku zboží v uvedeném rozsahu, ceně a termínu. 

• Nabídka nerezervuje zboží na skladě a platí do vyprodání zásob. 

• Cenová nabídka je platná pouze pro objednávku odpovídající rozsahu poptávaného zboží a číslo cenové 

nabídky je nutné vždy uvádět v objednávce, jinak budou účtované základní ceny. 

3. Termín dodání 

• Obvyklý termín dodání je 5 pracovních dnů. 

• Dle termínu uvedeného v nabídce. 

• Zboží skladem – expedice téhož dne dle náročnosti zakázky a za předpokladu přijetí objednávky do 11.00 hodin. 

• Dodavatel je oprávněn dodat zboží kdykoliv a to i před sjednaným termínem plnění a to i dílčími dodávkami a 

kupující je takto dodané zboží povinen převzít. 

4. Doprava 

• Doprava dodávaného zboží není předmětem plnění dodávajícího a je stanovena na částku 160,- Kč bez DPH, 

vyjma osobního odběru na maloprodejně. 

• Není – li uvedeno jinak, dopravné není účtováno při hodnotě zakázky vyšší než 2001,- Kč bez DPH. 

5. Cenová politika, platební podmínky 

• Vzhledem k vysoké volatilitě cen na trhu jsou základní prodejní ceny aktualizované každý týden, ceník k dispozici 

na vyžádání v elektronické podobě. 

• Obvyklá splatnost daňových dokladu je 14 dnů, doklady jsou splatné v termínech na těchto dokladech 

uvedených. V případě nezaplacených závazků nebude odběrateli dodáno další zboží. 

6. Balení 

• Vyhrazujeme si možnost dodat objednaný materiál v množství zaokrouhleném na celá originální balení. 

• Malé balení je dodáváno s odchylkou +- 3 %, velké spotřebitelské balení s odchylkou +- 5 % ks zahrnující 

toleranci elektronických vah. Tuto odchylku nelze považovat za reklamaci. 


