OPTOKON, a.s.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘEDMĚT
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí cenové nabídky předložené společností
OPTOKON, a.s. (dále jen "OPTOKON") a mají přednost před obsahem cenové nabídky samotné, stejně
jako nahrazují veškeré obecné podmínky nákupu. Dodávka výrobků citovaných v této cenové nabídce, a
to i bez výslovného souhlasu zákazníka, bude chápána jako přijetí těchto všeobecných obchodních
podmínek zákazníkem.
PLATNOST NABÍDKY
Cenová nabídka je platná pro období v ní stanovené, počítáno v kalendářních dnech od data uvedeného
v nabídce. Cenová nabídka může být změněna prostřednictvím písemné dohody mezi zákazníkem a
společností OPTOKON. Cenová nabídka je platná 30 dnů, pokud není uvedeno jinak.
CENY A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Ceny a obchodní podmínky, které se vztahují k prodeji, jsou definované v obchodní nabídce, jak je
uvedeno výše. Ceny budou upraveny v jednotlivých fakturách dle podmínek uvedených v nabídce.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Faktury za dodávky výrobků a služeb hradí zákazník společnosti OPTOKON dle platebních podmínek
stanovených v nabídce, bez ohledu na skutečné termíny dodání těchto produktů, složením hotovosti v
bance nebo bankovním převodem v českých korunách (pro domácí trh) a v USD, EUR nebo GBP (pro
zahraniční trhy), na daný bankovní účet společnosti OPTOKON, který je uveden v nabídce. Každá měna
má svůj vlastní účet.
SCHVÁLENÍ ÚVĚRU
Dodávky výrobků uvedených v nabídce jsou předmětem k získání přesných informací a záruk
poskytnutých zákazníkem pro schvalování úvěru.
DANĚ
Daně zvažované ve výše uvedené nabídce jsou v souladu s aktuální platnou legislativou v okamžiku
dodání zboží nebo služeb.
ZMĚNA EKONOMICKÉ POLITIKY
Ceny a podmínky nabídky byly upraveny a předloženy v souladu s aktuální ekonomicko-finanční situací.
Pokud by se vyskytla jakákoli změna v ekonomické a/nebo finanční politice mezi datem vystavení
nabídky a datem dodávky těchto výrobků, všechny ceny a podmínky uvedené v nabídce můžou být
přezkoumány. Zákazník, jehož cílem je zachování původní ekonomicko- finanční rovnováhy v prodeji
citovaných produktů, je odpovědný za uhrazení těchto dodávek

ZPOŽDĚNÍ PLATEB
OPTOKON může účtovat za zpoždění plateb penále v hodnotě 7 % roční úrokové sazby plus aktuální
platnou úrokovou sazbu České národní banky (ČNB). V případě zpožděných plateb se úroky z prodlení
fakturují samostatně.
MANIPULACE, BALNÉ A DOPRAVA
Poplatky za balné a manipulaci jsou stanoveny následovně:
Hodnota fakturovaného zboží:
Do

15 000 EUR

Poplatky za balné a manipulaci:
1,0 %

15 000 až 50 000 EUR

0,4 %

Více než

závisí na balení a druhu následně použité dopravy

50 000 EUR

Měřící přístroje

0,2 %

Minimální výše poplatku je 10 EUR. V případě použití jiné měny než EUR bude pro přepočet použit
oficiální směnný kurz dle České národní banky (ČNB).
Nabízené produkty budou vhodně a kvalitně zabaleny tak, aby byly odolné vůči nepřízni počasí a
standardním přepravním podmínkám a manipulaci během přepravy.

OPTOKON zajistí koordinaci dopravy výrobků do zákazníkem stanoveného distribučního centra nebo
jiného místa v České republice uvedeného v objednávce, pokud je tato skutečnost v souladu s cenovou
nabídkou. Změna místa dodání výrobků je možná pouze po domluvě se společností OPTOKON, na
základě písemné změny a tato změna musí být provedena před vystavením faktury. Pokud se změnou
místa dodání vzniknou náklady nad rámec cenové nabídky, jdou tyto náklady na účet příjemce a budou
mu přefakturovány. Jedná se o dopravu na jiné místo určení, veškerou manipulaci, skladové a celní
poplatky.

KVALITA
OPTOKON produkty jsou navrženy, vyrobeny a testovány dle technických katalogových listů firmy
OPTOKON a jsou v souladu s certifikačním procesem kvality dle standardů ISO 9001:2008.
KONTROLA A TESTY
Dodávané produkty splňují všechny Evropskou Unií běžně požadované technické parametry výrobků
a/nebo jiné požadavky zákazníka předem odsouhlasené a zahrnuté v cenové nabídce, bez dalších
závazků pro zákazníka.
V případě, že zákazník požaduje jiný test materiálu, případně i test prováděný třetí stranou a/nebo
nezávislou laboratoří, pak všechny náklady související s tímto testováním hradí zákazník. Dodací termín
objednaného zboží nebo výrobků se upraví v návaznosti na termín dodání výsledků testů.
DODÁNÍ
OPTOKON dodá všechny produkty dle termínu dodání dohodnutého mezi zákazníkem a společností
OPTOKON a potvrzeném v písemném potvrzení objednávky (v případě exportů se přihlíží k podmínkám

INCOTERMS 2000 vydaným Mezinárodní Hospodářskou komorou). V případě jakékoliv změny dodací
adresy je zákazník povinen informovat o této změně OPTOKON minimálně patnáct (15) dnů před
potvrzeným datem odeslání, aby bylo možné překalkulovat případné náklady na dopravu a ostatní
poplatky s dopravou spojené a přepotvrdit termín dodání, pokud by změna měla na termín dodání vliv.
VYŠŠÍ MOC
OPTOKON nenese zodpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání dodání z důvodu následujících vlivů
vyšší moci: stávky, výluky, úmyslné činy zaměstnanců, průmyslové poruchy, požáry, výbuchy, záplavy
nebo jiné přírodní katastrofy, občanské nepokoje, povstání, vzpoury, ozbrojené konflikty (ať vyhlášené
nebo nevyhlášené), jiná omezení, příděly nebo nucené přidělování společných zdrojů pracovních sil,
surovin, komponentů, dopravy, energie, nehody, živelné pohromy, zpoždění subdodavatelů nebo
dodavatelů, dobrovolné nebo povinné soulady s vládními činy nebo předpisy (platné i neplatné), embarga
nebo jakékoli jiné příčiny, ať už podobné nebo nepodobné s příčinami a výše uvedenými kategoriemi,
které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti OPTOKON. V případě zpoždění nebo neplnění z
důvodu některé z výše uvedených událostí, může být termín dodání prodloužen o dobu přiměřeně
nezbytnou k překonání účinků této události vyšší moci.
UKONČENÍ
Po odsouhlasení nabídky oběma stranami může být nabídka zrušena celá nebo částečně ze strany
společnosti OPTOKON, pokud budou porušeny některé další body z všeobecných obchodních podmínek.
OPTOKON má právo pozastavit platnost nabídky, zčásti nebo zcela, místo jejího ukončení.

VYPOŘÁDÁNÍ ŠKOD V PŘÍPADĚ UKONČENÍ
Zákazník zaplatí společnosti OPTOKON přiměřené (rozumné a správné) terminační poplatky, které musí
obsahovat část ceny odrážející množství provedené práce ke dni ukončení, včetně veškerých vzniklých
nákladů, dodatečných nákladů vzniklých z důvodu ukončení dohod (smluv) společnosti OPTOKON se
svými dodavateli a subdodavateli, včetně, ale nikoli výhradně, financování nákladů spojených s
materiálem a likvidací škod.

ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba je stanovena pro OPTOKON produkty následujícím způsobem, pokud není v nabídce
uvedeno jinak:
1. Systém rozvaděčů - a) Hliníkové rozvaděče - 10 let
- b) Železné rozvaděče - 2 roky
- c) Příslušenství - 2 roky
2. Pasivní komponenty vláknové optiky - 2 roky
3. Měřicí přístroje - 1 rok, (baterie, napájecí adaptory - 6 měsíců)
4. Aktivní prvky pro optické sítě - 1 rok, (baterie, napájecí adaptory - 6 měsíců)
5. Baterie, napájecí adaptory - 6 měsíců
6. Zboží určené k pře-prodeji - 1 rok

Společnost OPTOKON zaručuje: (i) že dodávané výrobky budou bez vad materiálu a výkonu po dobu
uvedenou výše v závislosti na jednotlivých produktových řadách od data, kdy je výrobek považován za
dodaný podle této nabídky, nebo po dobu uvedenou výše od data instalace, podle toho, co nastane dříve
a (ii) že výrobky prodané podle této nabídky jsou v souladu se specifikacemi produktů společnosti
OPTOKON.
Jedinou povinností společnosti OPTOKON v případě, že je produkt vadný v průběhu výše uvedených
záručních lhůt, je výrobek opravit nebo vyměnit (po uvážení společnosti OPTOKON), za předpokladu, že
zákazník společnost OPTOKON písemně obeznámí o této vadě nejpozději do třiceti (30) dnů od zjištění
této vady.
Společnost OPTOKON nebude odpovědná za jakékoliv náklady spojené s demontáží, stěhováním nebo
pře-instalací, ani za další související náklady. Reklamovaný výrobek bude zkontrolován, opraven nebo
vyměněn. Zákazník uhradí náklady na dopravu vynaložené při vrácení zboží do společnosti OPTOKON.
Výše uvedená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady způsobené nehodami, nesprávným nebo
nedbalým zacházením, nesprávnou údržbou ze strany zákazníka nebo třetí osoby, vady způsobené
konstrukcí, materiálem a/nebo technickými specifikacemi na instalaci výrobků dle zákazníka, krádeží,
sabotáží a přetížením, neoprávněným pokusem o opravu, poškozenou plombu, stejně jako na jakékoliv
vady způsobené vyšší mocí, podle platného zákona. Vadné výrobky vyměněné společností OPTOKON
se stávají majetkem společnosti OPTOKON.
Společnost OPTOKON si vyhrazuje právo zkontrolovat veškerý vadný materiál, který může být případně
detekován zákazníkem, před odstraněním a/nebo výměnou tohoto materiálu. Po zjištění vady
zákazníkem, je zákazník povinen kontaktovat reklamační oddělení společnosti OPTOKON, tak aby
společnost OPTOKON mohla přijmout nezbytná opatření k nápravě vad.
Společnost OPTOKON neposkytuje žádné další záruky na výrobky, ať už výslovné nebo předpokládané,
zahrnující mimo jiné záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Žádný nárok týkající se
doručeného zboží, nedostatku v dodávce nebo v jakékoliv jiné oblasti nepřekročí cenu výrobků
zahrnutých v takovém nároku.
Přes jakékoliv jiné požadavky nebo podmínky, zákazník souhlasí s tím, že společnost OPTOKON nebude
zodpovědná za žádné mimořádné, náhodné, nepřímé, následné nebo represivní škody jakéhokoliv druhu,
zahrnující mimo jiné ztrátu použití, ztrátu zisku, nároky třetí strany nebo jiné výdaje, které nejsou výslovně
stanoveny v tomto návrhu. Odškodnění zajistí zákazník a nebude činit zodpovědnou společnost
OPTOKON.

NÁROK/VLASTNICKÉ PRÁVO NA TECHNICKOU DOKUMENTACI
Vlastnické právo na nákresy, plány, manuály, schémata, harmonogramy, informace, dokumenty atd.
týkající se výrobků dodávaných touto nabídkou je a zůstane vlastnictvím společnosti OPTOKON. V
případě, že zákazník obdrží takovouto dokumentaci, zákazník souhlasí, že tyto nákresy a jiné dokumenty
použije pouze s předchozím písemným povolením společnosti OPTOKON.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Celková odpovědnost společnosti OPTOKON, která vyplývá nebo je v souvislosti s touto nabídkou, ať už
na základě porušení smlouvy, objektivní odpovědnosti v právu, občanském právu, nedbalosti nebo jiná,
nepřesáhne za žádných podmínek 20% prodejní ceny výrobku s ohledem na důvod reklamace, nad cenu
opravy nebo výměny vadného výrobku, pokud se nejedná o ublížení na zdraví nebo usmrcení osob.

Společnost OPTOKON nenese za žádných okolností odpovědnost za nepřímé, mimořádné, náhodné
nebo následné ztráty nebo škody, jako je ztráta použití výrobku, ztráta nebo pozměnění dat, poškození
dobrého jména, ztráta zisku nebo jiná finanční nebo hospodářská ztráta nebo škoda, stejně jako
financování nákladů nebo zvýšení provozních nákladů, jakkoliv toto může nastat.

MLČENLIVOST
Zákazník nesmí sdělit třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPTOKON
žádné informace týkající se této nabídky, nebo použít tyto informace pro jiný účel než je odsouhlasení
této nabídky (pokud je přijata). Navíc k výše uvedenému, pokud je to nutné, společnost OPTOKON může
zveřejnit informace týkající se této nabídky třetím osobám, a to za účelem jejího odsouhlasení.
PŘEVOD
Zákazník nesmí postoupit nebo převést tuto nabídku (pokud je přijata) na jakoukoliv třetí osobu, zcela
nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPTOKON. Společnost OPTOKON
může postoupit nebo převést tuto nabídku (pokud je přijata), zcela nebo částečně, na jakoukoliv dceřinou
společnost.

ZMĚNY
Veškeré změny, které můžou být požadovány po potvrzení objednávky, budou platné pouze v případě, že
se uskuteční prostřednictvím písemného dokumentu podepsaného společností OPTOKON a
zákazníkem. Žádné ústní změny nebudou přijaty.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vzhledem k možnosti využití dovážených surovin v procesu industrializace produktu, jakákoli ověřená
změna v dovozních podmínkách v důsledku vládních opatření, pracovních stávek nebo zpoždění vydání
dovozního povolení ze strany příslušných útvarů státní správy a/nebo omezení uložené stejným
oddělením, které má za následek prokazatelné zpoždění v naší výrobě, musí být považovány, pro
všechny právní účely, za zásah vyšší moci.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Na tuto nabídku se vztahuje legislativa České republiky, před a po přijetí, bez ohledu na jakýkoliv rozpor s
právními předpisy. Společnost OPTOKON a zákazník souhlasí s tím, že veškeré spory mezi nimi bude
řešit soud hlavního města Prahy, České republiky, s vyloučením všech ostatních.
Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny správní radou společnosti OPTOKON, a.s. v Jihlavě dne
18. ledna 2013.

