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Všeobecné prodejní a dodací podmínky 
SENO spol. s r.o., Česká republika (platné od 1. 1. 2019). 
Nahrazují Všeobecné prodejní a dodací podmínky z 1. 1. 2014 

1. Všeobecné obchodní podmínky 
1.1. Zboží dodáváme za podmínky, že pro naše dodávky a výkony platí výhradně naše všeobecné prodejní 
podmínky. Přijetí dodávky chápeme jako souhlas s touto podmínkou. Všeobecné obchodní podmínky 
objednatele neuznáváme, i když toto stanovisko jsme výslovně neuvedli v korespondenci týkající se 
objednávky. Zvláštní ujednání jsou platná pouze v případě našeho písemného potvrzení. 
1.2. Naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky budou platit i pro následující obchodní transakce, i když 
nebudou při sjednávání transakce zmíněny. 
1.3. Paralelní smlouvy, změny, doplňky nebo dodatky ke smlouvě nebo našim Všeobecným prodejním a 
dodacím podmínkám budou platné pouze v případě, že budou potvrzeny písemně. 

2. Cenové nabídky 
2.1. Naše cenové nabídky jsou nezávazné a platí 30 dnů, není-li v nabídce uvedeno jinak. Závěry a dohody 
jsou závazné teprve po našem písemném potvrzení. 
2.2. Naše návrhy, výkresy a jiné dokumenty cenové nabídky zůstávají naším majetkem. Tyto dokumenty 
nelze bez našeho souhlasu rozmnožovat ani předávat třetí straně. 

3. Změna typu a množstevní odchylky 
3.1. Týká-li se obchodování dodávek nebo výkonů, které podléhají dalšímu technickému vývoji, jsme 
oprávněni dodávat nejnovější technický typ. Pro vytvoření odpovídajících velikostí dodávaných dávek si 
vyhrazujeme právo na množstevní odchylku dodávky až  10% podle velikosti balicího množství, s tím, že 
účtováno je skutečně dodané množství. 

4. Cena 
4.1. Ceny uvedené v našich cenících, nabídkách a potvrzeních zakázek se rozumí, pokud není písemně 
dohodnuto jinak, včetně balení, FCA Příbram, bez DPH. 
4.2. Při obecných změnách výrobních nákladů až do dne dodávky si SENO spol. s r.o. vyhrazuje právo na 
odpovídající změnu ceny.  
4.3. Pokud dojde po potvrzení zakázky k významnému poklesu kurzu koruny vůči zahraniční měně, změní se 
cena dováženého zboží úměrně změně kurzu. 

5. Přechod vlastnického práva) Podmínka vlastnictví 
5.1. Až do úplného zaplacení všech požadavků, vyplývajících z obchodního spojení, zůstávají dodané 
produkty i po jejich zcizení objednatelem, majetkem firmy SENO spol. s r.o. Jestliže je zboží v našem majetku 
neoddělitelně spojeno nebo smíšeno s jinými věcmi, stáváme se spolumajitelem nové věci. Požadavky 
z dalšího zcizování nového zboží s podmínkou vlastnictví přecházejí na nás společně se zbožím ve výši 
hodnoty účtu za naše zboží s podmínkou vlastnictví. 

6. Platební podmínky 
6.1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše účty splatné netto do 21 dnů od data vydání. Po uplynutí platební 
lhůty se začne počítat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den po datu 
splatnosti, bez nutnosti zaslání upomínky. 
6.2. V případě, že kupující nedodrží sjednané platební podmínky nebo zvláště je-li kupující v prodlení 
s platbou nebo její částí, budou mít veškeré závazky vůči nám, včetně závazků vzniklých na základě jiných 
smluv, okamžitou splatnost. Současně budeme oprávněni, bez ohledu na naše další zákonná práva odmítnout 
plnění dodávek na základě této smlouvy nebo jiných smluv nebo tyto dodávky podmínit platbou záloh. 
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7. Dodací lhůty 
7.1. Začátek dodací doby jako časového období je den písemného potvrzení zakázky firmou SENO spol. 
s r.o. Vzhledem k tomu, že neneseme výhradní odpovědnost za nedodržení dodací doby, nebude kupující 
oprávněn odstoupit od smlouvy, odmítnout dodávku nebo požadovat odškodnění za toto nedodržení. 
7.2. V případě vyšší moci nebo jiných výjimečných událostí, za něž nejsme odpovědni, a které znemožňují 
nebo podstatně komplikují dodávku, budeme v době trvání takové překážky oprávněni omezit nebo zastavit 
dodávku nebo odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl z tohoto důvodu nárok na odškodnění. 
7.3. Dílčí dodávky jsou povoleny. Každá dílčí dodávka je považována za samostatnou obchodní transakci. 
Zpoždění dodávky zboží na výzvu nebo dílčího množství neopravňují zákazníka odstoupit od celé smlouvy 
a/nebo požadovat náhradu škody. 
7.4. Zákaznické objednávky budou v souladu s velikostí balení a/nebo minimálním objednacím množstvím. 

8. Přechod nebezpečí škody 
8.1. Na objednatele přechází nebezpečí škody dnem předání zboží dopravci i v tom případě, kdy dopravu 
platí odesilatel. 

9. Záruka 
9.1. V případě, že dodané zboží bude mít chyby nebo závady, za něž jsme odpovědní, podle vlastního 
uvážení vyměníme nebo opravíme toto zboží do jednoho roku od převodu rizika, nebo poskytneme 
přiměřenou slevu. Rozsáhlejší reklamace kupujícího, zvláště v souvislosti s náhradou škody nebo zrušením 
smlouvy a reklamace škod způsobených používáním nebo instalací příslušného zboží, jsou výslovně 
vyloučeny, bez ohledu na právní důvody, na jejichž základě se uplatňují. 
9.2. Chyby a závady na zboží nám musí být neprodleně písemně oznámeny ihned po jejich zjištění, jasně 
viditelné chyby nejpozději do jednoho týdne po převzetí zboží. 

10. Vývoj 
10.1. Při objednávce, jejíž splnění vyžaduje speciální vývojové práce nezískává kupující žádná patentová 
práva k vyvíjeným předmětům a zařízením k výrobě těchto předmětů, i když se podílel na nákladech vývoje 
nebo nákladech výroby nástrojů. 

11. Pronájem strojů a nástrojů 
11.1. Pro pronájem strojů a nástrojů pro zpracování našeho zboží platí naše dohody o pronájmu. 

12. Místo plnění 
12.1. Místo plnění pro všechny dodávky a platby je provozovna SENO spol. s r.o., Příbram.  
12.2. Vzniklé spory řeší soudy České republiky. 

13. Závaznost 
13.1. Smlouva zůstává i při právní neúčinnosti jednotlivých bodů závazná v ostatních částech. Práva, která 
nám dle Občanského zákoníku (v platném znění) náleží, nejsou těmito prodejními a dodacími podmínkami 
dotčena. 
 
 
Příbram 1. 1. 2019 
 


