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Všeobecné obchodní podmínky DIRECT ALPINE s. r. o., pla tné od 1.1.2014 
 
Vážení obchodní přátelé,  
protože Vám chceme Vám zaručit garanci dodávek z naší strany a máme zájem o spolupráci se spolehlivými 
partnery, kteří provozují obchody s outdoorovým sortimentem, předkládáme Vám znění Všeobecných obchodních 
podmínek (VOP) naší obchodní společnosti DA s.r.o.. Tyto VOP svým rozsahem závazným způsobem upřesňují 
všechny podmínky budoucího smluvního vztahu s obchodním partnerem (zákazníkem). Podmínkou uzavření 
smluvního vztahu mezi naší obchodní společností DA s.r.o. (dále jen DA) a obchodním partnerem je výhradní 
souhlas se zněním těchto  VOP a jejich písemné potvrzení. 
 

1. Každý nový odběratel musí při zahájení spolupráce předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo 
Živnostenský list, Osvědčení o registraci a bankovní spojení. 

2. Kupující se zavazuje, že zboží dodané společností DIRECT ALPINE (dále jen „zboží“) neprodá a ani 
jej nebude nabízet jakékoli třetí osobě za účelem dalšího prodeje a bude jej nabízet a prodávat jen 
spotřebitelům. Kupující se dále zavazuje bez předchozího písemného svolení společnosti DIRECT 
ALPINE zboží nenabízet ani neprodávat v rámci jakéhokoli internetového obchodu (e-shopu) a ani 
jinou formou zásilkového či obdobného prodeje. Pokud kupující poruší jakýkoli závazek dle tohoto 
bodu těchto VOP, je společnost DIRECT ALPINE oprávněna bez dalšího a s okamžitou účinností 
odstoupit od veškerých kupních smluv uzavřených s kupujícím, na jejichž základě nebylo do 
okamžiku účinků odstoupení zboží dodáno anebo bylo dodáno jen zčásti (v takovém případě půjde 
o částečné odstoupení od smlouvy a bude se týkat jen nedodaného zboží).  

3. Náš objednávkový systém je založen na předobjednávkách, tzv. workbooky, které je třeba uzavřít 
přibližně půlroku před dodáním zboží. To znamená v únoru a srpnu každého kalendářního roku na 
následující období. Přesné datum uzavření předobjednávek bude včas upřesněno pro každou 
sezónu. 

4. Vyplněním a zasláním předobjednávky společnosti DIRECT ALPINE vyjadřuje kupující svoji vůli 
uzavřít kupní smlouvy na jím vybrané zboží nebo jeho část. Kupujícím vyplněný a zaslaný 
předobjednávkový formulář (workbook) je nabídkou na uzavření kupní smlouvy vůči společnosti 
DIRECT ALPINE.  Kupující a společnost DIRECT ALPINE si s ohledem na komplexnost výrobního 
procesu zboží a na dělitelnou povahu plnění (dodávek zboží) výslovně sjednávají, že k uzavření 
kupní smlouvy ohledně toho kterého kupujícím vybraného a společností DIRECT ALPINE 
potvrzeného zboží, mezi kupujícím a společností DIRECT ALPINE dojde v okamžiku, kdy ve lhůtě 
určené pro přijetí návrhu společnost DIRECT ALPINE informuje kupujícího alespoň o částečném 
přijetí jeho návrhu a tak potvrdí dodání alespoň určité části kupujícím vybraného zboží. 

5. Minimální peněžní hodnota předobjednávek (workbooků) na sezónu ZIMA 2014/15 je 40.000 Kč bez 
DPH a na sezónu LÉTO 2015 je 40.000 Kč bez DPH.  

6. Při dalších případných objednávkách nad rámec tohoto workbooku není z technických důvodů 
možno zasílat jednotlivé kusy zboží, je třeba realizovat větší a ucelené objednávky. Objednávky 
realizované prostřednictvím B2B systému na www.directalpine.cz v minimální hodnotě 3.000 Kč bez 
DPH zasílá společnost DIRECT ALPINE výhradně na dobírku, se slevou 3%, objednávky z B2B 
v hodnotě nad 8.000 Kč bez DPH na dobírku se slevou 4%. 

7. Splatnost kupních cen za zboží z předobjednávky nastane 60. dnem od vystavení toho kterého 
daňového dokladu (faktury) u dodávek z prvního termínu a 30. dnem ode dne vystavení toho 
kterého daňového dokladu (faktury) společností DIRECT a to u u dodávek z druhého termínu. U 
doobjednávek 15. dnem. Bude-li to logisticky možné, budou faktury doručovány kupujícímu spolu s 
dodávaným zbožím. Novým zákazníkům jsou první tři odběry zboží (nebo odběry v kumulované 
hodnotě min. 100.000 Kč bez DPH) dodávány na dobírku, nebo platbu předem. Veškeré zboží 
zůstává ve vlastnictví společnosti DIRECT ALPINE až do jeho úplného zaplacení (výhrada 
vlastnictví). Při prodlení s úhradou kupní ceny dodaného zboží je kupující povinen zaplatit 
společnosti DIRECT ALPINE úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Veškeré kupní ceny zboží jsou uváděny při odběru EXW společnosti DIRECT ALPINE, Kateřinská 
138, Liberec. 

8. Noví zákazníci musí respektovat při třech prvních odběrech dodání zboží na dobírku, nebo platbu 
předem. Poté DA nabídne platbu na fakturu, ale je pouze na uvážení DA s.r.o. zda i při dalších 
obchodech nesetrvá na zaslání zboží na dobírku, nebo u požadavku na platbě předem.   

9. Pro případ, že by společnost DIRECT ALPINE byla ze svého zavinění v  prodlení s dodáním zboží, 
či jeho části, delším než 15 (slovy: patnáct) pracovních dní, je povinna zaplatit kupujícímu za každý 
pracovní den trvání prodlení smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z kupní ceny zboží bez DPH, ohledně jehož dodání je v prodlení. Celková výše smluvní 
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pokuty je omezena na 10 % (slovy: deset procent) z kupní ceny daného zboží bez DPH. Pro případ, 
že by společnost DIRECT ALPINE byla ze svého zavinění v  prodlení s dodáním zboží, či jeho části, 
delším než 30 (slovy: třicet) pracovních dní, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, avšak 
vždy jen ohledně toho zboží, s jehož dodáním je společnost DIRECT ALPINE v prodlení. Vznikne-li 
kupujícímu v důsledku prodlení s dodáním určitého zboží na straně DIRECT ALPINE právo na 
zaplacení smluvní pokuty v maximální výši dle ujednání věty druhé tohoto odstavce, je společnost 
DIRECT ALPINE oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, avšak vždy jen ohledně toho zboží, jehož 
dodání bylo zajištěno předmětnou smluvní pokutou, vždy jen ohledně toho zboží, s jehož dodáním je 
společnost DIRECT ALPINE v prodlení.  

10. Kupující se zavazuje zboží prodávat v prodejně či prodejnách zaměřené na outdoor, turistiku, 
horolezectví, nebo související sportovní sortiment. Pokud kupující poruší tento závazek dle tohoto 
bodu těchto VOP, je společnost DIRECT ALPINE oprávněna bez dalšího a s okamžitou účinností 
odstoupit od veškerých kupních smluv uzavřených s kupujícím, na jejichž základě nebylo do 
okamžiku účinků odstoupení zboží dodáno anebo bylo dodáno jen zčásti (v takovém případě půjde 
o částečné odstoupení od smlouvy a bude se týkat jen nedodaného zboží). 

11. Veškeré zboží je doprovázeno prohlášením o shodě. Případné vady zboží je nutno písemně uplatnit 
u společnosti DIRECT ALPINE, a to nejpozději do 20 (dvaceti) dní od dodání zboží, jinak nároky z 
vad zanikají. V písemném uplatnění vady musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se 
projevují. K uplatnění vady je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož 
vady jsou reklamovány. 

12. Záruční lhůta na všechny výrobky DIRECTALPINE vyrobené v roce 2003 a novější, je 24 měsíců, 
pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta.  Oprava či úprava má záruční dobu 
3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak. 

13. Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned, co nejdříve po jejím zjištění, a to buď písemně na naší 
adrese nebo emailem. V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. 
musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech 
předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace vyřizujeme co 
nejrychleji, nejpozději pak do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. 

14. Společnost DIRECT ALPINE a kupující souhlasí s tím, že emailové zprávy uznávají za 
plnohodnotné písemné doklady. 

15. Toto jsou závazné obchodní podmínky, platné pro obchodní případy uzavřené nebo realizované v 
letech 2014-2015. 

 
 
 
Potvrzením tohoto dokumentu odběratel deklaruje,  že se seznámil se všemi výše uvedenými všeobecnými 
obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
Odběratel       Místo, datum  
(obchodní název, jméno oprávněné osoby)       

 


