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Ostravské  městské  lesy a ze|eň, s. r. o.
700 30 ostrava-Zábřeh. Antoní na Bro®e 312412

V¹ eobecné  obchodní  podmí nky pro prodej palivové ho dří ví  a ostatní ho zbo¾ í

1) Zá|<Iadní  ú daje _ dodavatel
ostravské  městské  lesy a zeleň, s.r.o.
Sí dlo: Antoní na Bro®e 3l2412

700 30 ostrava Zábřeh
IČ : 25816977
DIC C225816977
Registrace: Společ nost je zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v ostravě:
cl18s37
e-mail : oml@ostravskelesy.cz
Mí sto výroby a expedice palivové ho dří ví  ( provozovna ): Dřevařská výroba Stará Bě1á

2 ) objedn ávka zbo®í  _ palivové ho dří ví
objednávku je mo¾ no provádět buď telefonicky na teI: 420 603 828 609, nebo prostřednictví m
e-mailu: kucharik@ostravskelesy.cz

Sor1iment nabí zené ho palivové ho dří ví  je uveden na weboých stránkách společ nosti:
www.ostravskelesy.cz
Jedná se o standardní  palivové  dří ví  dodávané  nazákIadě zaslané  objednávky.
objednávka je potvtzená a poté  vykrytá dle mo¾ ností  dodavatele, a to v závislosti na po¾ adované m
termí nu dodání  a po®adované m výběru produktů . Výběrem produktů  se rozumí  ýběr druhu
dřeviny, dé lky polen a způ sobu balení .
Po®adované  ú daje, které  musí  odběratel uvé st na objednávce: .

Jmé no objednatele, Í esp. název firmy
Adresu
Telefonní  spoj ení , pří padně e-mail
obj ednávka bude dodavatelem následně potvrzena.

3 ) Dodání  zbo¾ í 'rek|amace
objednávka bude ze strany dodavatele r,rykryta v co nejkrat¹ í  lhů tě, dle jeho technických mo®ností .
o termí nu dodávky bude v®dy odběratel předem r,yrozuměn
objednávka se pova®uje za r,ykrytou, dodání m palivové ho dří ví  na adresu objednatele, kterou
uvedl v závazné  objednávce
Dopravu na urč enou adresu zaji¹ ť uje v pří padě zájmu objednatele dodavatel nebo jí m sjednaný
dopravce. Mí sto urč ené  pro slo®ení  dodávky musí  být pří stupné  pro dopravní  prostředek, který si
znabí dky slu®eb q'bral objednatel. ( Yiz. webové  stránky ). odběratel si mů ¾ e po dohodě
s dodavatelem odebrat zbo¾ í  v mí stě provozovny a lyu®í t jiné ho dopravce.
Cena za dopravu zbo¾ í  odběrateli je dohodnuta s odběratelem při jeho objednávce. Přesun zbo®í  u
o'dběratele a jeho přeskládání  není  souč ástí  standardní  dodávky zbo¾ í .
Uhrada za objednané  zbo®i je realizována obvykle v hotovosti, před jeho slo®ení m z nákladové
plochy dopravní ho prostředku.
objednatel je povinen prohlé dnout si dodávané  zbo¾ i bezprostředně před jeho fi,zickým dodání m.
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ostravské  městské  lesy a zeleň, s. r. o.
700 30 ostrava-Zábřeh. Antoní na Brt>®e3t2412

Pokud odběratel zjistí  nesoulad mezi objednaným a dodávaným mno®ství m zbo¾ í ' č i nesoulad
v deklarované  kvalitě, je odběratel povinen ihned kontaktovat zástupce dodavatele, na vý¹ e
uvedené m tel' č í sle, ato za ú č elem okam®ité ho ře¹ ení  nesrovnalostí  v dodávce.
Pokud by nedo¹ lo k lyří zení  těchto nesrovnalostí  touto cestou, je odběratel povinen za ú č asti
přepravce sepsat pí semnou reklamaci a poří dit prů kaznou fbtodokumentaci k reklamaci zbo¾ i.
Na základě té to pí semné  reklamace bude tato ře¹ ena dodavatelem a odběratel bude řádně o její m
vyře¹ ení  informován, a to nejpozději do 30-ti kalendářní ch dnů  ode dne její ho řádné ho doruč ení
dodavateli.
Pokud bude dodávané  zbo¾ í  odběratelem pŤevzato, podepí ¹ e odběratel dodavateli, nebo dopravci
dodací  list, kterým potvrdí , ®e objednané  zbo¾ í  pŤevza| dle dohodnutých podmí nek' ti. vč as a dle
po®adované  kvality.
Na pozděj¹ í  reklamace odběratele v tomto směru nelze brát zŤetela budou dodavatelem zamí tnuty
jako neopodstatněné .

5 ) osobní  odběr zbo®í
Pokud odběratel objednává zbo¾ í  s osobní m odběrem V provozovně dodavatele, dodavatel potvrdí ,
¾ e zbo¾ í je pro odběratele v té to provozovně rezervováno. ( Viz. mí sto výroby a expedice zbo¾ í ).
odběratel je povinen zkontrolovat si dodávané  zbo¾ i před jeho odebrání m. odebrání m zbo¾ i se
rozumí  nalo¾ ení  zkontrolované ho objednané ho zbo¾ í  na dopravní  prostředek zaji¹ těný odběratelem.
Před nalo®enim zbo¾ í  je odběratel povinen v hotovosti uhradit kupní  cenu a podepsat dodací  list.
Podpisem dodací ho listu odběratel potvrzuje řádné  a vč asné  dodání  objednané ho zbo¾ í  a potvrzuje,
¾ e zbo¾ ipÍ evza| v objednané m mno®ství  a kvalitě. Na pozděj¹ í  reklamace odběratele v tomto směru
ne|zebrát zŤetel a budou dodavatelem zamí tnuty jako neopodstatněné .

6) Záruka za zb'o¾ í
Záruč ní  doba na objednané  zbo¾ i zač í nábě¾ et dodání m zbo®í  dodavatelem. Dé lka záruč ní  doby na
dodané  zbo®í  se ří dí  pří slu¹ nými ustanovení mi obč anské ho zákoní ku v platné m znění , Zvlá¹ tní
z¾ truč ni list na objednané  zbo¾ i se ner,ystavuje, jako záruč ní  list slou®í  daňový doklad/prodejka.

7 ) Reklamace během záruky
V pří padě, ®e odběratel objeví  na objednané m zbo¾ í  od dodavatele v prů běhu záruč ní  doby vadu,
která nebyla způ sobena jeho nevhodným pou¾ í vání m, ale vadou samotné ho dodané ho zbo¾ í , má
v záruč ní  době oprávněni zbo¾ í  reklamovat. Zfuuka se neváahuje na přirozené  změny a vlastnosti
dodané ho zbo®í  -palivové ho dří ví  (jakojsoutrouchnivění , sesychání  apod. )

Postup reklamace: odběratel za¹ le pí semnou reklamaci dodavateli's přilo¾ enou fotodokumentaci a

č í slem prodejní ho dokladu, a to na adresu dodavatele. Dále v reklamaci odběratel ýslovně uvede,

č eho se v rámci reklamace domáhá. Dodavatel posoudí  oprávněnost reklamace vady na zbo¾ í  a po
její m posouzení  o té to reklamaci podá závaznou informaci odběrateli do 30 - ti kalendářní ch dnů  od
její ho řádné ho doruč ení  dodavateli. V pří padě neoprávněné  reklamace je dodavatel oprávněný
ú č tovat reklamují cí mu odběrateli náhradu vzniklých nákladů  dodavatele za neoprávněnou
reklamaci.

8 ) ochrana osobní ch ú dajů
Dodavatel shroma¾ ďuje s výslovným souhlasem odběratelů  ( souhlasem s těmito obchodní mi
podmí nkami dodavatele, souhlasí  odběratel s porr®ití m jeho ú dajů  v souladu se zákonem č .
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Ostravské  městské  lesv a zeleň. s. r. tr.
700 30 ostrava-Zábřeh, Antoní ň Bro®e 312412

l01/2000 Sb., o ochraně osobní ch ú dajů  ) jejich osobní  ú daje, mimo jiné ho i : jmé no/firmu, adresu,
sí dlo, telefonní  kontakty, fakturač ní  ú daje a emailové  spojení . Tyto ú daje slou®í  předev¹ í m pro
usnadnění  objednávek. osobní  ú daje odběratelů  nejsou předávány ¾ ádné  tŤetí  osobě mimo
smluvní ch přepravců , kter1i,m jsou předány informace jen v rozsahu, které  jsou nutné  k realizaci
objednávek zbo®í .

9 ) Závěreč né  ustanovení
Tyto obchodní  podmí nky jsou platné  pro v¹ echny smluvní  vztahy, uzaví rané  mezi dodavatelem a
odběrateli. Dodavatel si q'hrazuje právo tyto obchodní  podmí nky měnit. Změněné  obchodní
podmí nky r'1'hlásí  vhodným způ sobem na sých internetových stránkách, stejně jako ve své
provozovně, a to v®dy nejmé ně 30 kalendářní ch dnů  před ú č inností  nových obchodní ch podmí nek.
obchodní  podmí nky zde uvedené  jsou platné  a ú č inné  od 1. ledna 2019 do odvolání  č i vyhlá¹ ené
změny.

V ostravě. dne 13.7.2022
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