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Obecné obchodně-technické podmínky prodeje OTPP 0114 
 
1. Vymezení platnosti 
Tyto obchodně-technické podmínky prodeje platí pro prodej vlastních výrobků Montkov, tj. ocelových zárubní, celokovových dveří, ocelových 
vrat, lehkých ocelových poklopů i ostatního obchodního zboží, uvedených v katalozích a  cenících, které vydává a zveřejňuje fa.Montkov.  
 
2. Provedení výrobků 
Uvedené výrobky jsou vyráběny dle platných ČSN, případně dle ČSN EN. Standardní provedení výrobků, které je obsaženo ve vydávaných 
cenících, odpovídá vydaným katalogům a dodání v povrchové úpravě – ochranný nátěr základní barvou. Pro prostředí, kde jsou výrobky 
zatíženy vlivy povětrnostního působení nebo vlivy korozivního působení (např. pláště budov) je doporučeno použití kvalitnějšího ošetření 
(např. zinkování). Posouzení účinků prostředí na životnost výrobků provede zákazník sám, nebo ve spolupráci s pracovníky výrobce. Pokud 
zákazník špatně vyhodnotí vliv prostředí tak  v tomto případě nenese výrobce odpovědnost za případné závady vzniklé z tohoto důvodu.  
 
3. Značení výrobků 
Dodávané výrobky jsou před expedicí označeny vhodným způsobem (např. samolepícími etiketami), ze kterého je zřejmé přesné označení 
výrobku, základní rozměry a název výrobce. Tam kde je to stanoveno, nebo je to účelné, je na výrobku nalepen rovněž zkrácený montážní 
návod. Tištěný návod k montáži, údržbě a pokyny k ošetřování a údržbě jsou  přikládány nebo jsou k dispozici na www.montkov.cz . 
 
4. Certifikace 
Výrobky uvedené v bodě 1. (kromě Lehkých ocelových poklopů) jsou dle zákona č. 22/97 Sb. v platném znění a dle příslušných Nařízení 
vlády posouzeny autorizovanou nebo notifikovanou osobou, na jehož základě vydává výrobce Prohlášení o shodě. Originální výtisky 
Prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce. Všechny výrobky výrobce Montkov jsou vyráběny v systému řízení jakosti, certifikovaném dle 
ČSN EN ISO 9001:2009 autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech Praha. 
 
5. Objednávky 
Objednávky na dodávku výše uvedených výrobků jsou přijímány písemnou formou (faxem nebo e-mailem – viz níže). Výrobky u nichž je 
v platném a veřejném ceníku uveden kód S jsou běžně skladem, výrobky kde je kód Z, jakož i všechny výrobky atypických rozměrů nebo 
konstrukčních úprav (nemusí být obsaženy v ceníku) jsou vyráběny na zakázku. Kupující je povinen ve svých objednávkách používat značení 
určené výrobcem a uvedené v jeho ceníku nebo požadovaný výrobek dostatečně a jednoznačně popsat. Případné chyby v dodávce z důvodu 
nesprávného uvedení názvu objednaného výrobku jdou na vrub kupujícího. Informace o výrobcích – tel. 466 768 250, příjem objednávek nebo 
poptávek –  zárubně - fax: 466 768 254, dveře, vrata a poklopy – 466 768 260. Pro elektronické odesílání objednávek je možné též využít 
adresy : objednavky-zarubne@montkov.cz a objednavky-dvere@montkov.cz. Poptávky lze zasílat na e-mail: info@montkov.cz . 
 
6. Dodací lhůty 
Výrobky značené v ceníku prodávajícího kódem S jsou dodávány v dodací lhůtě do 5-ti pracovních dnů. Výrobky značené kódem Z jsou 
dodávány v dodací lhůtě 10-15 pracovních dnů. Výrobky atypických rozměrů, výrobky v konečné povrchové úpravě jsou dodávány 
v termínech uvedených v příslušné cenové nabídce. Výjimky se sjednávají při příjmu objednávky nebo poptávky.  
 
7. Expedice, doprava, skladování 
Výrobky jsou expedovány dle potvrzených objednávek nebo kupních smluv. Dopravu zpravidla zajišťuje prodávající  a to na základě dispozice 
kupujícího uvedené v objednávce. Dopravu zboží si může též na své náklad zajistit kupující. Ceny dopravy jsou stanoveny v Kupních 
smlouvách nebo se sjednávají při příjmu objednávky. Výrobky se zpravidla přepravují volně ložené (zárubně, poklopy, dveře i vrata). 
V některých případech jsou ukládány na manipulační nevratné palety. Při přepravě však musí být vždy vhodným způsobem zabráněno jejich 
poškození, zejména tvarovým a rozměrovým deformacím. Skladování výrobků upravují příslušné normy. Obecně platí, že skladované výrobky 
musí být vždy chráněny proti povětrnostním vlivům (dešti, sněhu, slunci, vzdušné vlhkosti apod.), působení chemických látek a během 
skladování musí být uloženy na podložkách a tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k jejich zkroucení nebo deformacím, případně i 
jinému poškození. 
  
8. Ceny, slevy, platební podmínky 
Ceny uvedené v cenících výrobků (v tištěné podobě nebo elektronické na firemních www stránkách) jsou základními prodejními cenami v Kč, 
bez DPH, bez montáže, EXW výrobní provozovna a odpovídají standardnímu katalogovému provedení. K těmto cenám jsou dle interních 
pravidel prodávajícího poskytovány slevy. Na příplatkové úpravy výrobků (např. požární odolnost zárubní, rozměrové úpravy nebo zhotovení 
vrchních nátěrů) se slevy nevztuahují. Platební podmínky se sjednávají buď v příslušných cenových nabídkách, Kupních smlouvách nebo 
v Rámcových kupních smlouvách, platných pro opakované dodávky výrobků.  
 
9. Záruky, reklamace vad výrobků 
Na uvedené výrobky je výrobcem standardně poskytována záruční doba v trvání 24 měsíců od data prodeje. V této lhůtě lze reklamovat 
rozměrové vady přesahující odchylky povolené technickými normami, skryté vady, které ovlivňují funkčnost nebo vady vrchních nátěrů, 
pokud byly součástí dodávky. Zjevná mechanická poškození výrobků, nekompletnost výrobku (např. chybí některá část výrobku) mohou být 
reklamovány max. ve lhůtě do 2 pracovních dnů po proběhnutí prodeje, tj. převzetí  výrobků kupujícím, pozdější reklamace je nepřípustná. 
Případný nesoulad fyzicky dodaného množství s údaji v dodacím listu nebo zjevné vady musí být vyznačeny přímo při přejímce na dodacím 
listu před jeho potvrzením. Po potvrzení dodacího listu již není možné uplatňovat reklamace z důvodu nedostatečného množství nebo záměny 
zboží. Provedení přejímky výrobků potvrzuje kupující nebo jím pověřená osoba svým podpisem na dodacím listu. 
V případě že jsou vady výrobku oznámeny po uplynutí výše uvedených lhůt nebo se jedná vady způsobené nesprávnou montáží nebo 
nesprávným účelem použití nebude reklamace výrobcem uznána.  
 
Kupující je povinen se s těmito podmínkami při nákupu seznámit a případně je přenést na své další odběratele. Prodávající nezodpovídá za 
případné chyby vzniklé při obchodním styku z důvodu neznalosti těchto podmínek. 


