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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

I. úvodní ustanovení 
 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej výrobků společnosti ROLLINE, s.r.o., se 

sídlem v Brně, Holandská 878/2, Štýřice, identifikační číslo 08230307, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 112581 (prodávající). 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se užijí vždy ve vztahu mezi prodávající společností 
ROLLINE, s.r.o. a kupujícím (odběratelem), a to v případě, že kupní smlouva mezi těmito 
subjekty neupraví konkrétní záležitost odlišně. 

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kterou společnost 
ROLLINE, s.r.o. uzavře na straně prodávajícího a jsou volně dostupné na internetových stránkách 
www.rolline.cz. Uzavřením kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto všeobecné obchodní 
podmínky, se má za to, že obě strany kupní smlouvy přijímají tyto obchodní podmínky a souhlasí 
s tím, že se jimi budou řídit. 

 
II. nabídka a objednávka 

2.1. Prodávající nabízí kupujícímu výrobky v písemné nabídce. Doba platnosti nabídky je uvedena 
v nabídce. Po uplynutí této doby není prodávající touto nabídkou vázán.  

2.2. Kupující na základě nabídky prodávajícího může učinit objednávku, která musí být v písemné 
formě. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající písemně potvrdí přijetí 
objednávky od kupujícího. Prodávající je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů od doručení 
objednávky, jinak se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. 
V případě, že v době mezi učiněním nabídky prodávajícím a odesláním objednávky kupujícím 
dojde ke změně kupní ceny nebo dodací lhůty, prodávající o tom informuje kupujícího do 3 dnů 
od doručení objednávky a kupní smlouva je pak uzavřena pouze v případě, že kupující vysloví 
písemný souhlas s touto změnou. 
Kupní smlouva není uzavřena také v případě, že kupující pošle prodávajícímu objednávku, která 
je neurčitá, tedy jednoznačně z ní nevyplývá, kdo objednávku činí a jaké konkrétní výrobky 
objednává a v jakém množství jej objednává. Kupující je dále v objednávce povinen určit místo 
dodání výrobků a způsob dopravy. 

2.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobky v takové kvalitě, aby v den dodání výrobků 
splňovaly obecné technické požadavky pro každý specifický typ výrobku (normu).  

 
III. dodací podmínky 

3.1. Prodávající se zavazuje k tomu, že výrobky, které jsou předmětem kupní smlouvy, dodá 
kupujícímu ve lhůtě, uvedené v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje 
k tomu, že spolu s dodávanými výrobky předá kupujícímu dodací list. 

3.2. Výrobky jsou dodány okamžikem předání a převzetí ve skladu prodávajícího nebo v případě 
dodávky včetně dopravy – jejich předáním a převzetím na místě sjednaném. 

3.3. Kupující se zavazuje k tomu, že předmětné výrobky převezme nejpozději do 3 dnů od výzvy 
prodávajícího k převzetí výrobků a převzetí potvrdí prodávajícímu podpisem dodacího listu. 
Pokud je sjednána dodávka výrobků včetně dopravy na určené místo, je prodávající povinen 
kupujícímu 2 dny předem oznámit, kdy k dodání výrobků dojde a kupující je povinen zajistit 
převzetí výrobků na daném místě. Pokud by kupující tuto povinnost porušil, zavazuje se k tomu, 
že prodávajícímu zaplatí náhradu škody. 
V případě, že kupující výrobky od prodávajícího nepřevezme ani ve shora uvedených lhůtách, 
vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je prodávající 
oprávněn žádat od kupujícího zaplacení vynaložených nákladů na předmětné výrobky, a to 
v případě, že nemůže předmětné výrobky prodat třetí osobě nebo využít jinak. Kupující se 
zavazuje k tomu, že prodávajícímu nahradí škodu, která prodávajícímu tímto vznikne.  

3.4. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí výrobků. 
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IV. odpovědnost za vady 
4.1. Kupující je povinen při převzetí výrobků zkontrolovat, zda jsou mu výrobky dodány ve správném 

množství a je povinen zkontrolovat, zda výrobky nemají zjevné vady a případné vady 
prodávajícímu oznámit do 48 hodin. Na pozdější vytknutí zjevných vad nebude brán zřetel. 

4.2. Práva z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem. 
 

V. platební podmínky 
5.1. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu. 
5.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané výrobky, a to ve lhůtě 

splatnosti, uvedené na faktuře. Prodávající zašle kupujícímu fakturu, ve které mu vyúčtuje kupní 
cenu nejpozději do 30 dnů od dodání výrobků. Faktura může být zaslána kupujícímu e-mailem na 
adresu, kterou kupující označí. 

5.3. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé účtované částky na účet prodávajícího. 
5.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení za každý den prodlení se zaplacením 

kupní ceny, a to v zákonné výši. Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 
30 dní, je prodávající oprávněn odmítnout uzavření nových kupních smluv s kupujícím. Kupující 
je povinen prodávajícímu nahradit škodu, která by mu v této souvislosti vznikla. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

6.1. Prodávající není vázán případnými obchodními podmínkami kupujícího. 
6.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021. 
 
V Brně dne 1.1.2021 
         ROLLINE, s.r.o. 

          

  
 


