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Smlouva o prodeji náhradních dílů  
 

Obchodní jméno      
Adresa    
Bankovní spojení      
IČ                                                
DIČ                          
Zápis v OR  :                         
                                                                                                                      (dále jen kupující)  
 
 
Obchodní jméno      STROJSERVIS Praha, s.r.o. 
Adresa                      Náchodská 30, 193 00 Praha 9, Horní Počernice 
Bankovní spojení     KB a.s. Praha 8 
Číslo účtu                 9020843081/0100 
IČ                             45807787 
DIČ                          CZ45807787                                                             
                                    zápis u MS v Praze dne 20.8.1992, oddíl C, vložka 12177  (dále jen prodávající) 
 
 
 

Účel smlouvy 
     Účelem této smlouvy je stanovit podmínky prodeje originálních náhradních dílů IVECO, případně 
ostatních náhradních dílů  ( dále jen „náhradní díly“ ) mezi kupujícím na straně jedné a prodávajícím, 
distributorem originálních náhradních dílů, na straně druhé. Na základě této smlouvy bude prodávající 
za níže uvedených podmínek prodávat kupujícímu náhradní díly a kupující  bude tyto, za níže 
uvedených podmínek, kupovat.   

Rozsah prací 
     Kupující na základě své aktuální potřeby náhradního dílu objedná tento u prodávajícího. 
Prodávající na základě přijaté objednávky předmětný náhradní díl zajistí a připraví k distribuci 
kupujícímu. Objednání náhradního dílu se provádí alternativně formou faxové objednávky na tel.č. 
281926187 , formou e-mailové korespondence na e-mail: prodejna@strojservis.cz  nebo za pomoci 
internetové aplikace „dostupnost ND“ umístěné na webových stránkách prodávajícího 
www.strojservis.cz . Pro využití internetové aplikace obdrží kupující jedinečný kód, který slouží k 
jeho identifikaci a který v sobě zahrnuje cenové podmínky určené touto smlouvou. Kód bude 
v případě potřeby vygenerován a kupujícímu sdělen bezprostředně po podpisu této kupní smlouvy. Ve 
výjimečných případech je přípustná objednávka telefonicky s následným převzetím objednaného 
náhradního dílu. Distribucí náhradního dílu se rozumí osobní odběr, doručení zásilkovou službou či 
jiná domluvená forma doručení, která vyplyne z aktuální situace a dohody smluvních stran.  
 

Dodací podmínka 
     Prodávající se zavazuje připravit náhradní díl k osobnímu odběru nebo k distribuci náhradního dílu 
nejpozději do 24 hodin po doručení objednávky v případě, že náhradní díl je umístěn ve skladu 
prodávajícího a objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovních dnech pondělí až pátek 
nejpozději do 15,30 hodin.  Pokud bude objednávka doručena v sobotu s požadavkem distribuce, bude 
tento díl kupujícímu doručen až v úterý následující týden. Pokud díl dostupný není, nicméně je 
potvrzena dostupnost z centrálního skladu pro ČR, prodlužuje se tato doba nejvýše o dalších 24 hodin. 
Není-li náhradní díl dostupný ani v centrálním skladu pro ČR stanoví se dodací doba individuálně na 
základě dohody smluvních stran. Objednávku lze doručit 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Podmínky 
distribuce zásilkovou službou se řídí přepravními podmínkami přepravní společnosti.  
     V souladu s účelem této smlouvy prodávající zajistí provozní dobu místa prodeje náhradních dílů 
od 7 hod. do 17 hod., v sobotu pak od 7 hod. do 16 hod. V neděli a ve dnech státem uznávaných 
svátků budou  služby v případě nutnosti poskytnuty po vzájemné dohodě. 
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Cena  a platební podmínky 
     Prodávající se zavazuje nabízet kupujícímu náhradní díly za ceny určené na základě následující 
cenové konstrukce. Výchozí cenou pro kalkulaci ceny je platná ceníková cena IVECO vyjádřená v Kč. 
Ceníková cenu IVECO vychází z platného ceníku v době objednání náhradního dílu. Kupujícímu bude 
podle kategorizace náhradního dílu poskytnuta sleva z ceníkové ceny podle níže uvedené tabulky.  
 

Kategorie Příklady skupin náhradních dílů dané kategorie 
 
(příklady náhradních dílů jsou pouze orientační a jejich kategorizace může být odlišná) 
 

Sleva 

P Filtry,brzd.segmenty, tlumiče, spojky, zrcátka - x % 
Q Vzduch. ventily, startery, alternatory - x % 
R Chladiče, turba, karos. Díly - x % 
S Celky brzd, celky motorů (např. klikový hřídel) - x % 
T Nápravy, spojlery - x % 
U El. systémy, diferenciály - x % 
V Kabiny, rámy, motory - x % 
W Ostatní celky  - x % 
 
Je-li součástí ceny náhradního dílu cena za dopravu, zavazuje se kupující tuto uhradit společně s cenou 
náhradního dílu. Ceny dopravného se řídí platným ceníkem přepravní firmy. 
     Prodej náhradních dílů na základě této smlouvy bude kupujícímu poskytován oproti hotovostní 
úhradě nebo na dodavatelský úvěr s dohodnutou splatností od data doručení dílu kupujícímu, případně 
na místo kupujícím určené. 
 

Záruční podmínky 
     Prodávající poskytne na náhradní díl zakoupený podle této smlouvy záruku za jakost v délce 12 
měsíců od data doručení dílu kupujícímu. Na díl, který byl již  namontovaný do vozidla poskytne 
prodávající záruku v délce 6 měsíců od data doručení kupujícímu. Podmínkou platného uplatnění 
záruky na straně kupujícího je u dílu nenamontovaného do vozidla jeho mechanické nepoškození, 
zejména vlivem manipulace nebo nesprávného skladování, dále pak neporušený originální obal. 
Podmínkou platného uplatnění záruky na straně kupujícího u dílu namontovaného do vozidla je také 
jeho odborná montáž. U náhradních dílů s označením „křehké/fragile“ je podmínkou uplatnění záruky 
případných zevních poškození fyzická kontrola náhradního dílu při převzetí a uplatnění tohoto typu 
vad do dvou dnů od převzetí. Pokud kupující nakoupí díl, který se z důvodů na straně kupujícího 
ukáže jako nepotřebný, má kupující právo obrátit se na prodávajícího s požadavkem jeho zpět vzetí. 
V případě zpět vzetí dílu prodávajícím se kupující zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 20% 
z prodejní ceny dotčeného náhradního dílu.  
      

Závěrečná ustanovení 
     Veškeré ceny uvedené ve smlouvě se rozumí bez zákonem stanovené  % sazby DPH. Výše uvedená 
smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a je uzavírána na dobu 12 měsíců. 
Součástí této smlouvy je její příloha č.1, která obsahuje aktuální cenové a dodací podmínky, které byly 
stanoveny při podpisu této smlouvy mezi smluvními stranami, dále pak také jedinečný kód, pro přístup 
do internetové aplikace objednávek náhradních dílů. Každá ze smluvních stran má právo smlouvu 
s měsíční výpovědní lhůtou vypovědět. Případné změny či doplnění této smlouvy lze provádět pouze 
písemně se souhlasem obou smluvních stran. Změny cenových a dodacích podmínek se učiní pouze 
písemnou změnou přílohy č.1 této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.  
 
 
 
V Praze  dne ……………..                                                   V …………   dne  …………… 
 
Kupující:                                                                             Prodávající: 
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Příloha č.1 smlouvy o prodeji náhradních dílů 

uzavřené mezi  
 

Obchodní jméno      
Adresa    
Bankovní spojení      
IČ                                                
DIČ                          
Zápis v OR  :                         
                                                                                                                      (dále jen kupující)  
 
 
Obchodní jméno      STROJSERVIS Praha, s.r.o. 
Adresa                      Náchodská 30, 193 00 Praha 9, Horní Počernice 
Bankovní spojení     KB a.s. Praha 8 
Číslo účtu                 9020843081/0100 
IČ                             45807787 
DIČ                          CZ45807787                                                             
                                    zápis u MS v Praze dne 20.8.1992, oddíl C, vložka 12177  (dále jen prodávající) 
 
 
 
Kód zákazníka pro přístup do internetové aplikace objednávek náhradních dílů :  
 
 
Výše slev podle kategorizace náhradních dílů : 
 

Kategorie Příklady skupin náhradních dílů dané kategorie 
 
(příklady náhradních dílů jsou pouze orientační a jejich kategorizace může být odlišná) 
 

Sleva 

P Filtry,brzd.segmenty, tlumiče, spojky, zrcátka -  % 
Q Vzduch. ventily, startery, alternatory -  % 
R Chladiče, turba, karos. Díly -  % 
S Celky brzd, celky motorů (např. klikový hřídel) -  % 
T Nápravy, spojlery -  % 
U El. systémy, diferenciály -  % 
V Kabiny, rámy, motory -  % 
W Ostatní celky  -  % 
 
Dodací podmínka :  
 
Způsob úhrady :  
 
Dopravné :  
 
 
 
Datum vyhotovení přílohy : 
 
 
Kupující :                                                                                          Prodávající : 


