
Obecná ustanovení
Pøedmìtem tìchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek
fy DDA a.s. (dále jen VODP) je úprava vztahu mezi spoleèností DDA a.s.
jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odbìratelem (dále jen kupu−
jící) a jsou nedílnou souèástí ka�dé kupní smlouvy, potvrzení objednávky, ne−
bo daòového dokladu − faktury. Odchylky od tìchto VODP mají platnost jen
na základì oboustranné písemné dohody. Tyto VODP se pøikládají v�dy jen
k první smlouvì, vystavované kupujícímu a pro informaci jsou uvedeny tak−
té� na internetové stránce www.dda.cz
Kupující uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnìní, která ma−
jí být provedena v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se uplatnìní vlast−
ních nákupních podmínek.

1. Vznik kupní smlouvy (dále jen smlouva)
1.1 Smlouva vzniká na základì objednávky kupujícího, podpisem smlouvy,

nebo bezvýhradným pøijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.
1.2 Smlouva mù�e také vzniknout na základì objednávky kupujícího pøe−

dáním zbo�í kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k pøepravì zbo�í ku−
pujícímu. V tomto pøípadì smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a mno−
�ství uvedených na dodacím listì.

1.3 Uzavøením smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky a skuteènosti,
které byly ujednány mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen stranami)
pøed jejím podpisem, s výjimkou tìchto VODP a tìch, které nebyly vý−
slovnì zahrnuty do textu smlouvy.

1.4 Veškeré zmìny èi doplnìní platné smlouvy lze uèinit pouze písemnou for−
mou po vzájemné dohodì obou stran ve formì dodatkù ke smlouvì.

2. Povinnosti stran
2.1 Prodávající je povinen dodat pøedmìt smlouvy v souladu s jejím znì−

ním, ve sjednané kvalitì a mno�ství a pøevést na kupujícího vlastnické
právo v souladu se smlouvou.

2.2 Prodávající dodá zbo�í vèetnì balení tak, aby byla zajištìna dostateèná
ochrana pøed jeho znehodnocením(obvyklé balení), zøíká se však zod−
povìdnosti za poškození pøedmìtu smlouvy vinou neodborné manipu−
lace na stranì dopravce nebo kupujícího. Ve smlouvì mù�e být sjed−
náno speciální balení.

2.3 Prodávající deklaruje, �e pøedmìt smlouvy je v souladu se všemi pøíslu−
šnými zákonnými ustanoveními.

2.4 Dílèí dodávky jsou pøípustné a mohou být rovnì� samostatnì fakturo−
vány.

2.5 Kupující je povinen pøevzít pøedmìt smlouvy a zaplatit kupní cenu
smlouvou stanoveným zpùsobem a ve stanovené lhùtì. 

2.6 Strany jsou povinny bez zbyteèného odkladu vzájemnì se informovat
o všech skuteènostech, které mohou mít dùsledky pro plnìní smlouvy.

3.  Platební podmínky
3.1 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zbo�í a slu�by vèetnì

pøípadného dopravného a DPH na úèet prodávajícího ve stanovené
lhùtì. Splatnost faktur je 30 dnù od jejího vystavení, není−li dohodnuto
písemnì jinak. 

3.2 Kupující není oprávnìn si zapoèíst k tí�i kupní ceny pøípadné pohledáv−
ky vùèi prodávajícímu, není−li dohodnuto písemnì jinak.

3.3 Je−li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající
oprávnìn úètovat za ka�dý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05%
z nezaplacené èástky a kupující je povinen ji uhradit. Prodávající je
oprávnìn pøerušit dodávku dalšího objednaného zbo�í.

3.4 Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zbo�í kupujícímu,
nebo prvnímu veøejnému dopravci a prodávající vystaví kupujícímu øád−
ný daòový doklad − fakturu. 

4. Kupní cena
4.1 Kupní cena je stanovena v platné nabídce prodávajícího kupujícímu

a obsahuje obvyklé balení a znaèení zbo�í. 
4.2 Kupující nese ke své tí�i všechny výlohy a poplatky, které mohou vznik−

nout mimo území ÈR, jako napø. danì, cla,dovozní poplatky a podobnì.
4.3 Ceny kabelù, vodièù a pøíslušenství jsou udávány vèetnì dopoètu kovù,

jen� je stanovován denním kurzem na veøejné surovinové burze, pøièe−
m� rozhodující pro stanovení skuteèné ceny kabelù, vodièù a pøíslušen−
ství je den objednání zbo�í a tomu odpovídající cena kovù. Dennì aktu−
alizovaná cena Cu a Al  je také uvedena na internetové stránce
www.dda.cz.

5. Dodací podmínky
5.1 Prodávající splní dodávku zbo�í pøedáním tohoto zbo�í kupujícímu, ne−

bo pøedáním zbo�í prvnímu dopravci, tím také pøechází na kupujícího
nebezpeèí škody na vìci.

5.2 Nedojde−li ve smlouvì k výslovné dohodì o termínu dodání zbo�í, je
tuto dobu oprávnìn urèit prodávající.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo zmìnit objednané mno�ství, bez pøed−
chozího souhlasu kupujícího o max. +/− 10%, pokud kupující výslovnì
v objednávce neuvede jinak a také mno�ství je mo�no dodat ve více
dílèích délkách pokud kupující neuvede jinak.

5.4 U zbo�í jeho� kupní cena je vyšší ne� Kè 5000,− bez DPH, hradí doprav−
ní náklady v ÈR   prodávající − CPT (dle INCOTERMS 2000).

5.5 U zbo�í, jeho� kupní cena je ni�ší ne� Kè 5000,− bez DPH, je tato cena
EXW, pøípadnì dopravní náklady na dodání zbo�í kupujícímu hradí ku−
pující.

5.6 U zbo�í na dobírku je úètováno dobìreèné.
5.7 Pokud není v potvrzení objednávky, èi na dodacím listì stanoveno jinak,

zbo�í je dodáváno v nevratných obalech. Zbo�í je mo�no dodávat v nad−
standardním balení (napø. pro lodní pøepravu) za pøíplatek.

6. Výhrada vlastnického práva
6.1 Zbo�í zùstává ve vlastnictví prodávajícího a� do úplného zaplacení kup−

ní ceny kupujícím tj. pøipsáním vyfakturované èástky na  úèet prodáva−
jícího.

7. Vrácení zbo�í
7.1 Kupující mù�e vrátit dodané zbo�í prodávajícímu pouze na základì

pøedchozí písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
7.2 Zbo�í nebude pøijato prodávajícím bez pøíslušného dokladu − Vrácení

zbo�í, které vystavuje prodávající a pouze ve stavu a délkách vydoda−
ných prodávajícím kupujícímu.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1 V pøípadì odstoupení od smlouvy kupujícím v prùbìhu dodací lhùty je

prodávající oprávnìn úètovat odstupné ve výši 25%  z celkové kupní ce−
ny. Tímto není dotèen nárok na náhradu škod, které prodávajícímu
pøípadnì vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy.  

8.2 Zaplacením odstupného dle bodu 8.1 tìchto VODP smlouva zaniká.

9. Reklamaèní re�im
9.1 Prodávající poskytuje na zbo�í záruku v délce 24 mìsícù od vydodání

zbo�í.
9.2 Kupující je povinen bez zbyteèného odkladu prohlédnout zbo�í pøi jeho

odbìru nebo pøevzetí a v pøípadì zjištìných vad sepsat o výsledku pro−
hlídky protokol a doruèit jej prodávajícímu.

9.3 Reklamace mno�stevních vad, kdy dodané mno�ství, èi sortiment ne−
odpovídá mno�ství uvedenému na dodacím listì, je pøípustná ve lhùtì
do 5 pracovních dnù od pøevzetí, nebo obdr�ení dodávky zbo�í, jinak
nárok z reklamace zaniká. Kupující je povinen dolo�it èíslo dodacího lis−
tu a faktury.

9.4 Zjevné vady zbo�í je kupující povinen reklamovat nejpozdìji v okam�iku
obdr�ení popø. pøevzetí dodávky zbo�í, jinak nárok z reklamace zaniká.

9.5 Skryté vady zbo�í je kupující povinen reklamovat bez zbyteèného odkla−
du po jejich zjištìní, nejpozdìji však v záruèní dobì.

9.6 Prodávající je oprávnìn rozhodnout na základì pøedlo�ených dokladù,
popø. prohlídky reklamovaného zbo�í o oprávnìnosti reklamovaných
vad a to do 30−ti dnù od doruèení reklamace. V pøípadì nutnosti vy−
pracování znaleckého posudku èi jiného posouzení se tato lhùta pro−
dlu�uje o dalších 30 dnù.

9.7 Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatnìna písemnou formou
na adresu DDA a.s. uvedenou ve smlouvì, kde je nutno jednoz−
naènì specifikovat reklamované nedostatky.

9.8 Neoznámení vad ve stanovených lhùtách znamená, �e kupující dodáv−
ku bez pøipomínek pøijal.

9.9 V pøípadì oprávnìné reklamace vady odstranitelné tuto vadu do 30−ti
dnù na svoje náklady prodávající odstraní.

9.10 V pøípadì oprávnìné reklamace vady neodstranitelné, prodávající zbo�í
vymìní za bezvadné popø. vrátí kupní cenu kupujícímu. Jestli�e tato va−
da nebrání v u�ívání zbo�í poskytne prodávající  kupujícímu odpovídající
slevu.

9.11 Pokud bude zjištìno, �e reklamovaná vada vznikla v dùsledku ne−
správného u�ívání, montá�e kabelu nebo nešetrné manipulace se zbo−
�ím, kupujícímu zaniká nárok na reklamaci.

10. Závìreèná ustanovení
10.1 Technické zmìny kabelù a vodièù vyhrazeny.
10.2 V pøípadì, �e kupující nebude mít ve vztahu k prodávajícímu vypo−

øádány veškeré finanèní závazky vèetnì smluvních pokut, odstupného
a úrokù z prodlení, je prodávající oprávnìn odstoupit jednostrannì od
uzavøené kupní smlouvy. Kupující není oprávnìn v tomto pøípadì do−
máhat se jakékoliv náhrady škody.

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo mìnit, nebo doplòovat tyto VODP, popø.
vydat VODP nové.

10.4 Nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s tìmito VODP jsou
pro prodávajícího nezávazné, i kdy� jsou souèástí objednávky kupujícího
a prodávající je nerozporoval.

10.5 Veškeré údaje obsa�ené v kupní smlouvì jsou pøedmìtem obchodního
tajemství a nesmí být sdìleny tøetí osobì.

10.6 V pøípadì, �e jakékoliv ustanovení tìchto VODP se stane protiprávním
a neplatným, ostatní ustanovení tímto nebudou nikterak dotèena
a strany se dohodnou na zákonné a platné verzi tohoto ustanovení.

10.7 Všechny spory vyplývající z tìchto VODP budou strany øešit pøedevším
vzájemnou dohodou. Strany se dohodly, �e s koneènou platností budou
spory øešeny u Krajského obchodního soudu v Brnì.
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