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Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti HILLE CZ s.r.o. 
 
I. Úvodní ustanovení 
 
1. Koupě a prodej zboží se řídí závaznou objednávkou a následujícím potvrzením objednávky nebo vlastní písemnou kupní smlouvou (dále jen KS). Jejich 
neoddělitelnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP). VODP jsou taktéž neoddělitelnou součástí Rámcové kupní 
smlouvy (RKS) a Listu obchodních podmínek (LOP). Ustanovení RKS a LOP mají prioritu před ustanoveními VODP. Ostatní otázky neupravené RKS, 
LOP resp. VODP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb.-Obchodního zákoníku. 
2.  Změny a dodatky kupních smluv jsou platné jen tehdy, jsou-li zhotovené v písemné formě a jsou-li podepsané oprávněnými osobami obou stran. 
3.  V těchto VODP se pod pojmem prodávající rozumí HILLE CZ s.r.o., a pod pojmem kupující maloodběratel, velkoodběratel a/nebo firma, se kterou je 
uzavřená smlouva o obchodní spolupráci. 
 
II. Podepsání smlouvy, objednávání 
 
1. Jakákoliv předběžná jednání a korespondence, týkající se obsahu smlouvy,,se stávají neplatnými dnem podepsání smlouvy, resp. dnem potvrzení 
závazné objednávky. 
2. Všechny cenové nabídky, plány a rozpočty na zboží  a výrobky dodávané společností HILLE CZ s.r.o. jsou vytvořeny bezplatně,jsou nezávazné a jejich 
platnost končí dnem skončení platnosti ceníku nebo nabídky, pokud není uvedeno jinak. 
3. Za správnost výpočtu spotřeby pásů střešních krytin (co se týče jejich rozměrů a množství) ručí HILLE CZ s.r.o. jen ve vztahu k podkladům na výpočet, 
které byly poskytnuté kupujícímu. 
4. Podkladem na výpočet se rozumí zaměřený skutečný stav, resp. projekt střechy. Za správnost zaměření, resp. shodu skutečného stavu s projektem, ručí 
kupující. 
5. Objednávky musí být jasné a srozumitelné a musí mít písemnou formu. Obsahem objednávky musí být údaje objednavatele potřebné k pozdějšímu 
vystavení daňového dokladu - faktury, telefonní a faxová čísla, kontaktní osoba. Dále musí být přesně specifikovaný předmět objednávky, co se týká typu 
výrobku, resp. zboží, u výrobků druh vstupního materiálu,určení množství a rozměrů,u trapézových a tabulových  plechů tloušťka materiálu,u všech výrobků 
z lakoplastovaného plechu barva povrchové úpravy podle škály RAL,požadovaný dodací termín a přesné místo určení. Objednávky musí být datované, 
orazítkované a podepsané oprávněnou osobou objednavatele. V tom případě je kupující povinný zaslat prodávajícímu poštou,faxem nebo e-mailem(s 
elektronickým podpisem) závaznou objednávku. 
6. V případě,že není dohodnuto jinak, prodávající vystaví nejpozději do 24 hodin a zašle faxem následně poštou kupujícímu zálohovou fakturu nebo 
potvrzení, případně e-mailem (s elektronickým podpisem) čímž akceptuje objednávku (v případě, že se kupující s prodávajícím dopředu dohodli, že kupující 
nebude platit zálohu, je kupující povinný věřit si akceptaci objednávky ve vlastním zájmu minimálně telefonicky). Až po placení zálohy ve smyslu platebních 
podmínek ustanoveny těmito VODP je možné zakázku zařadit do výrobního plánu. 
7. Po zařazení do výrobního plánu není možné zakázku stornovat a kupující je povinen ji odebrat a řádně zaplatit. Zaplacená záloha se v takovém případě 
nevrací. 
 
III. Ceny a platební podmínky 
 
1. Cena za dodávku zboží  a výrobků společnosti HILLE CZ s.r.o. je stanovena v jednotlivých kupních smlouvách, potvrzených objednávek, resp. zálohových 
fakturách na základě platných ceníků pro jednotlivé skupiny odběratelů, resp. v oprávněných případech na základě individuální cenové kalkulace. Smluvním 
obchodním partnerům budou poskytovány slevy dohodnuté v RKS nebo LOP. 
2. Pokud v RKS a LOP není uvedeno jinak, platební podmínkou se rozumí platba dopředu následovně: 
a) 60% z celkové hodnoty zakázky na základě zálohové faktury v době její splatnosti. Po připsání této úhrady na účet prodávajícího se objednávka stává 
závaznou a je zařazena do výrobního plánu.Pokud první část  zálohové platby, tj. min. 60% z hodnoty objednávky, nebude uhrazena v době splatnosti 
zálohové faktury, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odběru je vystavena faktura - daňový doklad. Velkoodběratelé mají právo požádat 
prodávajícího o přidělení kreditního limitu. Platební podmínky pro firmy, se kterými byli uzavřené RKS a LOP, jsou specifikované v těchto smlouvách. 
b) 40% do momentu odběru. V případě nezaplacení této částky do momentu odběru, prodávající je oprávněný kupujícímu zboží nedodat. Datumem úhrady 
zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu se rozumí připsání dlužné částky na účet prodávajícího. 
3. V případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře - daňový doklad se řídíme ustanovením uvedené v RKS a LOP a zastavuje se 
expedice dalších objednávek. V případě prodlení větším než 14 dní s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vůči prodávajícímu, může být automaticky 
požadována na další zakázky záloha ve výši 100%. 
4. Objektové slevy se mohou uplatnit na zakázku, kde celková výměra střešní krytina nebo trapézového profilu je větší než 300m2 za splnění těchto 
podmínek : stejný druh střešní krytiny nebo trapézového profilu, stejná povrchová úprava, stejný vstupní materiál, stejná tloušťka materiálu, jedno odběrní 
místo. Uplatnění objektové slevy není podmíněno uzavřením RKS a LOP. 
5. Podlimitní příplatek na objednávané zboží se zpravidla vztahuje na méně než 100m2 krytiny nebo trapézového plechu a pod 1m délky jednotlivých kusů. 
6. Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny včetně všech poplatků za dodané zboží. 
7. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou stanovené na paritě Ex Works HILLE CZ s.r.o., Lázně Toušeň. 
 
IV. Dodací lhůty 
1. Jestliže není v kupní smlouvě uvedeno jinak, na základní nabídku se vztahuje dodací lhůta 10 pracovních dní, na ostatní výrobky se vztahuje dodací lhůta 
20 pracovních dní. V případě uplatnění nároku na dopravu zdarma, prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit o 5 pracovních dnů. Jestliže je 
požadovaný dodací termín ze strany kupujícího kratší, než je obvyklá dodací lhůta, HILLE CZ s.r.o. vyvine maximální úsilí o splnění tohoto požadavku. 
 
2. Pod pojmem základní nabídka se rozumí : střešní taškové krytiny ECO, Alfa Plus, Alfa Premium, Omega Lambda ve standardních RAL barvách 
uvedených vždy aktuálně na webu www.hille.cz a tloušťce plechu 0,5 mm, trapézové plechy T-8, T-14, T-18, T-35, T-50, T-55, T-62, T-90 a T-135 ve 
standardních RAL barvách a standardních tloušťkách uvedených vždy aktuálně na webu www.hille.cz . 
3. Dodací lhůta začíná plynout dnem složení zálohy v určené nebo dohodnuté výši, resp. tam, kde není dohodnuta povinnost platit zálohu, dnem potvrzení 
objednávky nebo uzavřením smlouvy. 
4. Ostatní nabídkou se rozumí v předešlém bodě neuvedené výrobky a zboží podle nabídkových listů a ceníků. 
5. Kupující je povinen odebrat zboží do 10 pracovních dní ode dne výzvy. V případě, že tak neučiní ani po 3. Výzvě (ta musí být doručena kupujícímu 
písemně a ode dne výroby musí uplynout min.1 měsíc), má prodávající právo odstoupit od smlouvy - zaplacená záloha se nevrací a považuje se  za úhradu 
smluvní pokuty. 
6. Kupující snáší nebezpečí škody na zboží v souladu s §455 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v znění pozdějších předpisů. 
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V. Balení,přepravní pomůcky,doprava,skladování,manipulace 
 
1. Střešní krytina je dodávána na dřevěných paletách, na kterých je fixována folií. Palety budou při odběru vyfakturovány. Trapézové plechy jsou dodávány v 
zapáskovaných balících. Nepoškozené palety je možno vrátit maximálně do 2 měsíců od jejich odběru. Následně bude vystaven daňový dobropis a vráceny 
finanční prostředky. 
2. Pokud se přeprava uskutečňuje vozidlem kupujícího,ten je povinný zabezpečit pro tento účel vhodné vozidlo. Za vhodná vozidla jsou považována ta,která 
je možno nakládat shora jeřábem, a která svými rozměry ložné plochy jsou adekvátní rozměrům objednané krytiny tak,aby při přepravě byla minimalizována 
pravděpodobnost jejího poškození. 
3. Po dohodě je možné přistavit vozidla,která je možné nakládat jen z boku vysokozdvižným vozíkem.V tomto případě však musí kupující tuto skutečnost 
oznámit a respektovat pokyny předávajícího s ohledem  na vhodný termín a čas nakládky.  
4. Po dohodě je možné přistavit vozidla, která jsou opatřena hydraulickou rukou. V tomto případě však musí kupující tuto skutečnost oznámit v objednávce 
včetně specifikace max. hmotnosti jednotlivého balení. Kupující může požádat prodávajícího o dodávku zboží vozidlem prodávajícího vybaveného 
hydraulickou rukou. Musí však respektovat prodávajícího s ohledem na vhodný termín a čas dodávky. Tento požadavek musí uvést  v objednávce. V případě 
zvýšené obtížnosti takové vykládky je prodávající oprávněný fakturovat poplatek za vykládku až do výšky 300 Kč za každých načatých 100 m2 krytiny. 
5. V případě přistavení vozidla, které je možné nakládat jen ručně,prodávající není povinen vyčlenit pracovníky na ruční nakládku a ani neručí za případné 
poškození při takové manipulaci.  
6. Výrobce rovněž neručí za vady, které vzniknou v případě ruční anebo jinak nevhodné vykládky střešní krytiny anebo trapézových plechů. Jestliže vykládka 
včetně doby od přistavení do jejího začátku trvá déle než 2 hodiny je prodávající oprávněný fakturovat přistavení vozidla za každou načatou hodinu ve výši 
400,- Kč. 
7. Společnost HILLE CZ s.r.o. nabízí všem svým obchodním partnerům a odběratelům dopravu výrobků ze sortimentu střešních krytin a trapézových 
plechů značky HILLE zdarma při splnění následujících podmínek : 
a/ Objem střešní krytiny nebo trapézového plechu bude větší jak 100m2 a vykládka bude realizována na jednom odběrném místě. 
b/ Prodávající si vyhrazuje, v případě využití dopravy zdarma, právo prodloužit dodací lhůtu maximálně o 5 pracovních dní. 
c/ Odběratel je povinen zabezpečit vykládku materiálu vhodným způsobem a to tak, aby nedošlo  k jeho poškození a zbytečným prostojům vozidla 
dodavatele. 
d/ V případě ruční vykládky se odběratel převzetím materiálu zbavuje možnosti reklamace mechanického poškození materiálu. 
e/ Vozidlo dodavatele nesmí čekat na vykládku déle jak 30 minut. Při delším čekání na vykládku si dodavatel vyhrazuje právo účtovat odběrateli náklady 
spojené s opožděnou vykládkou. 
f/ Všechny faktury za odebrané zboží má odběratel zaplacené ve lhůtě splatnosti a není při tom překročen jeho kreditní limit. 
g/ DOPRAVA ZDARMA  platí jen při využití dopravy zabezpečené dodavatelem HILLE CZ s.r.o.. Dopravu objednanou odběratelem nebude možné 
společnosti HILLE CZ s.r.o. refakturovat. 
h/ V případě použití vlastní dopravy kupujícího, při nároku na dopravu zdarma (podle bodů 7a, 7b a 7c), má kupující právo na uplatnění 1% slevy na 
odebrané zboží. 
i/ V případě, že objednávka nesplňuje rámec výše uvedených podmínek potřebných pro využití DOPRAVY ZDARMA, jestliže není dohodnuté jinak, bude 
dovoz zabezpečen podle dohodnuté ceny za dopravu, nebo podle nabídky dostupných externích přepravců, s úhradou sumy počítané minimálně za 
kilometrovou vzdálenost.  
j/ Odběratel je povinen zabezpečit na vykládku materiálu vhodné místo lehce dostupné pro vozidlo dodavatele. 
k/ Na ostatní případy a jejich kombinace, které nesplňují rámec výše uvedených podmínek se tato příloha nevztahuje a realizace jejich doručení se řídí na 
základě individuální dohody a v rámci běžných tarifů za úhradu. 
l/ Podmínky poskytování dopravy naleznete na www.hille.cz . 
8. Skladování : krytinu doporučujeme skladovat v  suchých uzavřených místnostech, kde nedochází k velkým tepelným rozdílům. Krátkodobě lze krytinu 
skladovat ve venkovních prostorách, přičemž palety musí být zakryty stálobarevnou plachtou, propouštějící vzduch. V obou případech je vhodné položit 
palety na spádové podložky v dostatečné vzdálenosti od země, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu. Pokud je krytina skladována déle než měsíc, je 
nutné jednotlivé plechy proložit dřevěnými lištami. Skladování krytiny delší než dva měsíce považujeme za porušení záručních podmínek a nebude možné 
uznat jakoukoliv reklamaci týkající se kvality povrchové úpravy. 
9. Manipulace : krytina je standardně dodávaná na dřevených paletách, se kterými je možné manipulovat pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. Při 
ručním přenášení je třeba jednotlivé kusy uchopit za okraj po délce dostatečným množstvím lidí tak, aby nepoškodili okraje krytiny a aby nedošlo k deformaci 
v příčných prolisech (to by mohlo mít za následek zatékání). Je zakázáno tahat kusy po sobě.  
 
VI. Zodpovědnost za vady 
 
1. V případě zboží nebo výrobků, u kterých záruční podmínky nejsou stanoveny záručním listem, se na poskytování záruky vztahují příslušné ustanovení 
Občanského zákoníku. 
2. Kupující je povinen při převzetí zboží a výrobků zkontrolovat jejich shodu s objednávkou nebo kupní smlouvou v max. možné míře a ihned vznést námitky 
v případě vyskytnutí se problému. Reklamovat chybně dodané množství zboží není dodatečně možné. Zodpovědnost výrobce je ohraničená výškou sumy 
uvedené na faktuře za výrobek, který se stal předmětem případné reklamace. 
3. Při zakoupení materiálu druhé třídy se na výrobek vztahuje 12-ti měsíční záruční doba. Na vadu, pro kterou byla u materiálu uplatněna sleva, se záruka 
nevztahuje. 
4. Při zakázkách vyráběných ve více cyklech výrobce neručí za stálost barevného odstínu. 
 
 
VII. Právo a rozhodování sporů, závěrečné ustanovení  
 
1. Prodávající a kupující se zavazují v případě jiné úpravy vztahů, související se smlouvou, řídit se právním řádem České republiky. 
2. Ztrátou platnosti některé části smlouvy se stává celá smlouva neplatnou. 
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