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Všeobecnéobchodní podmínky pro prodej palivového dřívía ostatního zboží
1) Zá|<Iadní údaje * dodavatel

ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Sídlo: Antonína BroŽe 312412
700 30 ostrava ZábŤeh
IC 25816977
DIC C225816977
Registrace: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě:

clr8s37

e-mail : oml@ostravskelesy.cz
a expedice palivového dříví( plovozovna ): Dřevařská výroba Stará Bělá

Místo výroby
2)

objedná,vkazboží_ palivového dříví

objednávku je moŽno provádět buď telefonicky na te|:420 736 614 731, nebo prostřednictvím
e-mailu: dockal@ostravskelesy. cz
Sortiment nabízenéhopalivového dřívíje uveden na webových stránkách společnosti:
www. o stravskeles)t. cz
Jedná se o standardnípalivové dřívídodávané nazákladězas|ané objednávky.
objednávka je potvrzená a poté vykrytá dle moŽností dodavatele, a to v závislosti na poŽadovaném
termínu dodání a poŽadovaném výběru produktů. Výběrem produktů se rozumí výběr druhu
dřeviny, délky polen a způsobu balení.
PoŽadované údaje, které musí odběratel uvést na objednávce:
'
Jméno objednatele' resp. název firmy
Adresu
Telefonní spoj ení, případně e-mail
obj ednávka bude dodavatelem následně potvrzena.
3 ) DodánízboŽí,, rek|amace
objednávka bude ze strany dodavatele vykryta v co nejkratší lhůtě, dle jeho technických moŽností.
o termínu dodávky bude vždy odběratelpředem lyrozuměn
objednávka se povaŽuje za vykrýou, dodáním palivového dříví na adresu objednatele, kterou
uvedl v závazné objednávbe.
Dopravu na určenou adresu zajišťujev případě zájmu objednatelé dodavatel nebo jím sjednaný
dopravce. Místo určenépro sloŽení dodávky musí být přístupnépro dopravní prostředek, který si
znabídky sluŽeb vybral objednatel. ( Yiz. webové stránky ). odběratel si můŽe po dohodě
s dodavatelem odebrat zbožív místě provozovny al,ryužítjiného dopravce.
Cena za dopravu zboži odběrateli je dohodnuta s odběratelem při jeho objednávce. Přesun zboži u
o'dběratele a jeho přeskládání není součástístandardní dodávky zboži,
Uhrada za objednané zbožíjerealizována obvykle vhotovosti, před jeho sloŽením znákladové
plochy dopravního prostředku.
objednatel je povinen prohlédnout si dodávané zboŽi bezprostředně před jeho fyzickým dodáním.

Společnost je držite|em ceftifikátů dle:
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Pokud odběratel zjistí nesoulad mezi objednaným a dodávaným mnoŽstvím zboži, či nesoulad
v deklarované kvalitě, je odběratel povinen ihned kontaktovat zástupce dodavatele, na výše

uvedeném tel. čísle,ato za účelemokamŽitého řešení nesrovnalostí v dodávce.
Pokud by nedošlo k vyřízení těchto nesrovnalostí touto cestou, je odběratel povinen za účasti
přepravce sepsat písemnou reklamaci a pořídit průkaznou fotodokumentaci k reklamaci zboží.
Na základě této písemnéreklamace bude tato řešena dodavatelem a odběratel bude řádně o jejím
vyřešení informován, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího řádného doručení
dodavateli.
Pokud bude dodávané zbožíodběratelem pŤevzato, podepíšeodběratel dodavateli, nebo dopravci
dodací list, kterým potvrdí, Že objednané zbožípŤevza| dle dohodnutých podmínek' d. včas a dle
poŽadované kvality.
Na pozdější reklamace odběratele v tomto směru ne|ze brát ztete| a budou dodavatelem zamítnuty
iako neopodstatněné.
5)

osobní odběr zboŽí

Pokud odběratel objednává zboži s osobním odběrem V provozovně dodavatele, dodavatel potvrdí,
že zbožije pro odběratele v této provozovně rezervováno. ( Viz. místo výroby a expedice zboží).
odběratel je povinen zkontrolovat si dodávané zbožípřed jeho odebráním. odebráním zbožíse
rozumí na\oženízkontrolovaného objednaného zboži na dopravní prostředek zajištěný odběratelem.
Před na\oŽením zbožíje odběratel povinen v hotovosti uhradit kupní cenu a podepsat dodací list.
Podpisem dodacího listu odběratelpotvrzuje řádné a včasnédodání objednaného zbožíapotvrzýe,
že zboži pŤevzal v objednaném mnoŽství a kvalitě. Na pozdějšíreklamace odběratele v tomto směru
nelze br át zŤ ete| a b udo u do davate l e m zamítnuty j ako ne o p o d statn ěné.
6 ) Záruka za zboží
Záručni doba na objednané zboŽí začiná běžet dodáním zbožídodavatelem' Délka záruční doby na
dodané zbožíse řídípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku v trilatném znění. Zvláštní
záručnílist na objednané zbožíse nevystavuje, jako záručni list slouŽí daňový doklad/prodejka.
7 ) Reklamace během záruky
V případě, že odběratel objeví na objednaném zbožíod dodavatele vprůběhu záručnídoby vadu,

která nebyla způsobena jeho nevhodným pouŽíváním. ale vadou samotného dodaného zboží,má
v zátučnídobě oprávnění zbožíreklamovat. Záruka se nevztahuje na přirozené změny a vlastnosti
dodaného zboží- palivového dříví( jako jsou trouchnivění, sesychání apod. )
Postup reklamace: odběratel zašle písemnou reklamaci dodavateli 's přiloŽenou fotodokumentaci a
číslemprodejního dokladu, a to na adresu dodavatele. Dále v reklamaci odběratel výslovně uvede,
čeho se v rámci reklamace domáhá. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zbožía po
jejím posouzení o této reklamaci podá závaznou informaci odběrateli do 30 - ti kalendářních dnů od
jejího řádného doručenídodavateli. V případě neoprávněné reklamace je dodavatel oprávněný
účtovatreklamujícímu odběrateli náhradu vzniklých nákladů dodavatele Za neoprávněnou
reklamaci.

ochrana osobních údajů
Dodavatel shromaŽďuje s výslovným souhlasem odběratelů ( souhlasem s těmito obchodními
podmínkami dodavatele, souhlasí odběratel s porrŽitím jeho údajův souladu se zákonem č.
8)

Společnost je drŽitelem ceftifikátů dle:

ČsN nN ISo 9001
CFCS 1002 a 1006 (PEFC), CFCS 2002 (C-o-C)
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],0I12000 Sb., o ochraně osobních údajů) jejich osobní údaje, mimo jiného i :jméno/firmu, adresu'
sídlo, teleforrní kontakty, fakturačníúdaje a emailové spojení. Týo údaje sloužípředevším pro
usnadnění objednávek. osobní údaje odběratelů nejsou předávány žádnétŤetí osobě mimo
smluvních přepravců, kterým jsou předány informace jen v rozsahu' které jsou nutné krea|izaci
objednávek zboží.
9 ) Závěrečnéustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smluvní vztahy, uzavirané mezi dodavatelem a
odběrateli. Dodavatel si vyhrazuje právo týo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní
podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých intemetových stránkách' stejně jako ve své
provozovně, a to vŽdy nejméně 30 kalendářních dnů před účinnostínových obchodních podmínek.
obchodní podrnínky zde uvedené jsou platné a účinnéod 1. ledna 2019 do odvolání či vyhlášené
změny.

V ostravě.

dne 6.I.2020

/.
imír Bl

Společnost je držitelem certifikátů d]e:

ČsN nN ISo 900l
CFCS 1002 a 1006 (PEFC), CFCS 2002 (C-o-C)
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