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C.zakaznika

Vase ref.
Dodaci podminky

Datum

Bill To
Dodaci adr. c.

Kamstrup A/S organizacni slozka
Na Pankraci 58
140 00 Praha 4
Tel:
Fax:
Banka:

SWIFT:
IC:
DIC:

CZ9055000000005010015807

Pozn.

Vystavil

Platebni podminky

2018/08/09

4200370W

Mestská Vodohospodárská
s.r.o.
Palackého nám. 46
37901 Trebon II
DIC: CZ 28136853

CZK

4200370W

DAP Trebon

2018/08/20DUZP

Hana Podstatová
Peter Bartos

1 / 1

30 dnu

74/MV/2018
00010518

Odeslano:

Vodojem Trebon
Radek Bicek, tel.+420 725 988 900
Na Kopecku 319
379 01 Trebon
Jiří Götz
+420 601 156 254
DIC: CZ 28136853

83.945,0221,00%399.738,19 483.683,21

1 02140C0K876 MULTICAL® 21 181,0 KS 2.189,99 396.388,19
Kod zeme 876-CZ MID - Studena voda
Vodomer, studena voda
Q3 2,5m³/h 190mmxG1B(R¾) R100
Napajeci baterie
Wireless M-Bus, 868 MHz Mode C1
Overeni, MID
Navod k instalaci/obsluze CZ
Tesneni 1" 3mm, studena voda, EPDM 3 ks
Uzivatelska prirucka GB MULTICAL® 21

01-002-000-5-3-5-3-3

Encryption with separately forwarded key

2005-000
default

Drive-by, 868MHz

57996649
57996829

021-40-C-0-K-876

Posledni seriove cislo

Typove cislo

Prvni seriove cislo

Info na stitku krabice:

Konfig.(KK-LLL-MMM-N-P-R-S-T)

Stitek zakaznika (MMMM)

Uroven kryptovani(T)
Typ signalu Drive-By nebo fixed Network

Dopravne 3.350,00

CelkemCastka DPHDPHCelkem bez DPHS pozdravem

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, oddil A, vlozka 61414.
Dle nasich Vseobecnych obchodnich podminek. Prosim, vzdy referujte k vyse uvedenemu cislu faktury/potvrzeni objednavky.

CZK83.945,0221,00%399.738,19 483.683,21



• Go to service.kamstrup.com 

• Click the ”Register here” button.

Download encryption keys for Kam-
strup meters and concentrators

• Enter your email address in the field, and click the ”Send” button.

Register here

• Contact Kamstrup by email mykamstrup@kamstrup.com 

• State the email address which you used as your personal login  
for “My Kamstrup” and customer number. 

• You will receive a confirmation from Kamstrup via email when  
you have access to your meters - this typically takes 2-3  
working days.

Request Kamstrup for access to 
your meters



• Select the meter(s) for which you want to get encryption keys, 
and click the ”Download file” button. 

• Enter a password to protect the contents of the file, and click  
the ”Download” button. 

• The downloaded file is now available in your Download folder  
on your pc.

Get encryption keys for your meters

Mine enheder

Encryp�on Key Service Tools

Encryp�on Key Service Tools U�liDriver

My devices
Number of devices in your search: 106
Selected: 2

N/A 63001468 MULTICAL 21

N/A 63001633 MULTICAL 21

N/A 63001634 MULTICAL 21

Search... Search...Search...
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Všeobecné obchodní a dodací  
podmínky společnosti
Kamstrup A/S – organizační složka, IČ 21 24 81 18

1.0 Všeobecné podmínky 
1.1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí pro 

všechny smlouvy, do kterých společnost Kamstrup A/S 

vstupuje jako smluvní strana, pokud není písemně ujedná-

no jinak. V případě odchylného ujednání se bude jakákoli 

taková dohoda vztahovat pouze ke konkrétní smlouvě. 

1.2. Podmínky uvedené v tomto dokumentu se mimo jiné 

odchylují od ustanovení dánského zákona o prodeji zboží 

(Købeloven). Tento zákon se uplatňuje pouze do té míry, 

pokud se smluvní strany nedohodly jinak.  

2.0 Cenové nabídky a jejich přijetí 
2.1. Všechny ceny uvedené v nabídkách a potvrzeních objed-

návek jsou uváděny v českých korunách (Kč)  

a nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH). 

2.2. Společnost Kamstrup A/S nepřebírá odpovědnost za 

jakékoli tiskové chyby, chybné výpočty nebo libovolné jiné 

chyby, které se vyskytnou v poskytnutých nabídkách. 

2.3. Všechny nabídky poskytnuté společností Kamstrup A/S 

musí být přijaty do třiceti (30) dnů od data uvedeného v 

nabídce. Společnost Kamstrup A/S si vyhrazuje právo na 

odvolání jakékoli dosud nepřijaté nabídky, a to v libo-

volné chvíli až do konečného termínu stanoveného pro 

přijetí nabídky. Jakákoli objednávka, kterou společnost 

Kamstrup A/S obdrží, bude považována za přijatou pouze 

na základě vystavení písemného potvrzení objednávky. 

2.4. Pokud dojde k libovolnému zvýšení ceny v mini-mální 

výši pěti (5) procent z celkové nabídkové ceny nebo 

hodnoty objednávky z důvodů mimo kontrolu společnosti 

Kamstrup A/S, společnost Kamstrup A/S si vyhrazuje 

právo na odpovídající úpravu fakturované ceny.  

3.0 Dodávka
3.1. Dodací podmínka je DAP (s dodáním na místo – ujednané 

místo určení v ČR). 

3.2. Kupující nese rizika spojená s přepravou, a to i v případě 

dodávky s vyplaceným přepravným. 

3.3. U všech objednávek s hodnotou menší než 134,00 EUR 

bude účtován manipulační poplatek ve výši 27,00 EUR, 

přičemž obě částky v EUR budou pro účely obchodního 

vztahu realizovaného v Kč přepočteny na Kč dle kurzu 

platného v den uzavření předmětného obchodu. 

3.4. Pokud kupující požádá o změnu zakázkových výrobků, 

které jsou již realizovány, méně než sedmdesát dvě (72) 

hodiny před expedicí, bude mít společnost Kamstrup A/S 

právo na vyúčtování poplatku, jehož výše odpovídá částce 

vícenákladů na straně společnosti Kamstrup A/S souvise-

jících s jakoukoli změnou objednávky.  

4.0 Balení
4.1. Všechny ceny nezahrnují náklady na balení. 

4.2. Cena balicího materiálu účtovaná kupujícímu mu bude 

připsána k dobru v případě, že bude balicí materiál do 

čtrnácti (14) dnů od přijetí vrácen v nepoškozeném stavu. 

Jakékoli prodloužení termínu pro vrácení balicího materiálu 

musí být písemně schváleno společností Kamstrup A/S.  

5.0 Platební podmínky 
5.1. Není-li v nabídce, potvrzení objednávky nebo faktuře 

uvedeno jinak, je splatnost patnáct (15) dnů bankov-ním 

převodem. Společnost Kamstrup A/S si ponechá vlast-

nické právo k dodaným výrobkům, dokud nebude kupní 

cena uhrazena v plné výši. 

5.2. V případě nedodržení splatnosti bude účtován úrok z 

prodlení ve výši dvou (2) procent z dlužné částky za každý 

započatý měsíc od data splatnosti. 

5.3. Jakýkoli zápočet pohledávek musí schválit společnost 

Kamstrup A/S.  

6.0 Termín dodání 
6.1. Všechny termíny dodávek výrobků jsou pouze informativní, 

pokud se společnost Kamstrup A/S nezavázala dodržet 

konkrétní termín dodání.

6.2. Pokud společnost Kamstrup A/S nedodrží sjednaný 

termín dodávky, je kupující povinen zaslat společnosti 

Kamstrup A/S písemnou výzvu k dodání. Kupující bude mít 

nárok na uplatnění nároků na náhradu v případě pozdní 

dodávky pouze tehdy, když společnost Kamstrup A/S 

neuskuteční dodávku do patnácti (15) dní od data, kdy 

kupující doručil takovou výzvu k dodání. 

6.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy na 

příslušnou dodávku v případě, že společnost Kamstrup A/S 

neuskuteční dodávku do patnácti (15) dní od data, kdy 

kupující doručil výzvu k dodání, pokud je na základě 

specifického vyhodnocení shledáno, že je prodleva ma-

teriální povahy. V případě, že Kupující oprávněně odstoupí 

od smlouvy, může Kupující uplatnit nárok na náhradu 

ztráty, které vzniknou v důsledku prodlení společnosti 

Kamstrup A/S. Náhrada ztráty, kterou společnost 

Kamstrup A/S případně uhradí Kupujícímu dle předchozí 
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věty, je omezena na maximální částku odpovídající 5% hod-

noty zpožděné dodávky. 

6.4. Společnost Kamstrup A/S nepřebírá odpovědnost za případné 

nesplnění svých závazků, pokud toto bylo způsobeno 

okolnostmi, které jsou mimo její kontrolu a zabraňují splnění 

těchto závazků, včetně, ale bez omezení, války, mobilizace, 

výtržností, občanských nepokojů, selhání dodavatelů, vládní 

intervence nebo intervence místních úřadů, stávky, blokády 

nebo blokování, nedostatku výrobků z důvodu přídělového 

systému, zákazu importu nebo exportu, přírodní katastrofy, 

požáru nebo jiných okolností. 

7.0 Povinnost reklamovat a kontrolovat 
7.1. Kupující se zavazuje, že dodané výrobky okamžitě po jejich 

přijetí zkontroluje za účelem ověření, že 

7.1.1. byl dodán sjednaný počet položek, 

7.2. popis na balení odpovídá ujednání, a 

7.2.1. dodané výrobky nevykazují viditelné stopy poškození  

a nejsou vadné či jinak neshodné. 

7.3. Jakákoli reklamace podle odstavce 7.1.1 musí být vzne-

sena neprodleně u společnosti KAMSTRUP A/S, org. sl., Na 

Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 písemně nebo e-mailem 

na adresu info@kamstrup.cz. Reklamace podle odstavce 

7.1.2 a 7.1.3 musí být vzneseny do sedmi (7) dnů od přijetí 

dodaných výrobků. Reklamace na škody vzniklé v průběhu 

přepravy však musí kupující u přepravce uplatnit okamžitě, 

a to ve formě zápisu do přepravního dokumentu. Kupující 

není oprávněn k pozdějšímu vznášení reklamací týkajících 

se jakýchkoli vad nebo neshod, které měly být zjištěny 

prostřednictvím kontroly v souladu s povinností kontrolovat, 

jak je uvedeno v odstavci 7.1. 

7.4. Kromě ustanovení uvedených v odstavci 7.1 je kupující 

povinen reklamovat jakékoli vady nebo neshody zjištěné v 

dodaných výrobcích bez zbytečného prodlení poté, co tako-

vou vadu nebo neshodu zjistil nebo měl zjistit.  

8.0 Obchodní informace a údaje o výrobcích 
8.1. Nabídky, výkresy, popisný materiál a podobné dokumenty 

nesmí být bez povolení společnosti Kamstrup A/S kopírovány, 

reprodukovány ani zpřístupňovány jakýmkoli třetím osobám. 

8.2. Společnost Kamstrup A/S si ponechává práva na výkr-

esy, popisný materiál a podobné dokumenty poskytnuté 

kupujícímu před, během a po uzavření či vypršení platnosti 

smlouvy.  

9.0 Záruka
9.1. Dodané výrobky jsou kryty zárukou v délce 24 měsíců. 

Záruka se týká jakýchkoli vad v řemeslném zpracování nebo 

materiálech. 

9.2. Krytí v rámci záruky je podmíněno splněním platebních pod-

mínek ze strany kupujícího. Bude-li kupující kdykoli v průběhu 

záruční doby v prodlení s platbou, zaniká platnost záruky. 

9.3. V případě libovolných změn dodaných výrobků, jejich 

instalace nebo používání v rozporu s pokyny společnosti 

Kamstrup A/S a poskytnutými příručkami dojde k zániku 

platnosti záruky. Záruční krytí je rovněž podmíněno 

používáním výrobku v souladu s obecně uznávanou praxí. 

9.4. Vyskytnou-li se během záruční doby jakékoli vady nebo 

neshody, kupující vrátí předmětné výrobky společnosti 

Kamstrup A/S s dodací podmínkou CIF/DDP. Společnost 

Kamstrup A/S bude mít následně právo a povinnost podle 

svého vlastního uvážení buď vrácené výrobky opravit, nebo 

uskutečnit dodávku náhradního plnění, a to za podmínky, že 

jsou tyto vady nebo neshody zjištěné u výrobků kryty záru-

kou. Společnost Kamstrup A/S nabývá vlastnictví jakýchkoliv 

vyměněných dílů. Náklady na zaslání výrobků opravených v 

rámci záruky zpět kupujícímu nese společnost Kamstrup A/S. 

9.5. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení 

finančních prostředků za vadný nebo neshodný výrobek v 

případě, že společnost Kamstrup A/S neodstraní závadu či 

neshodu v souladu s odstavcem 9.4. Kupující bude dále v ta-

kovém případě oprávněn nárokovat náhradu svých vlastních 

prokázaných nákladů souvisejících s takovou vadou nebo 

neshodou. Společnost Kamstrup A/S nepřebírá odpovědnost 

za jakékoli přerušení provozu, ztrátu zisků, času nebo jak-

oukoli jinou podobnou nepřímou ztrátu související s vadnými 

nebo neshodnými výrobky. Kupující nemá kromě náhrad 

uvedených v tomto dokumentu nárok na žádné další náhrady 

za porušení závazků společnosti Kamstrup A/S. 

9.6. Vrácení výrobků za účelem refundace je podmíněno 

předchozím písemným povolením společnosti Kamstrup A/S. 

Po vrácení zboží bude vystaven dobropis na fakturovanou 

částku, která však bude snížena o třicet (30) procent, s tím, 

že minimální částka odečtu je 134,00 EUR pro účely obchod-

ního vztahu realizovaného v Kč, přepočteno na Kč dle kurzu 

platného v den uzavření předmětného obchodu. 

10.0 Odpovědnost za výrobky
10.1. Společnost Kamstrup A/S nese odpovědnost za zranění osob 

a škody na majetku způsobené dodáním vadného výrobku. 

10.2. Společnost Kamstrup A/S nese odpovědnost za jakékoli 

škody na majetku, který byl součástí, byl vestavěn nebo 

přidán či jakkoli spojen s výrobkem dodaným společností 

Kamstrup A/S. Společnost Kamstrup A/S je dále odpovědná 

za škody na majetku způsobené produktem vyrobeným 

společností Kamstrup A/S, který slouží k výrobě, zpracov-

ávání nebo libovolné jiné manipulaci s takovým majetkem. 

Odpovědnost však kryje pouze snížení hodnoty vyrobeného 

nebo zpracovaného majetku a vícenáklady spojené s výrobou 

či zpracováním nebo skutečné náklady na opravy. 

10.3. Společnost Kamstrup A/S nese odpovědnost pouze za 

přímé ztráty související s produktem vyrobeným společností 

Kamstrup A/S, a to pouze v těch případech, kdy takový 

výrobek způsobí škodu na produktu vyráběném nebo zpra-

covávaném kupujícím nebo třetí stranou, v jejímž důsledku 

bude nutné takový výrobek zlikvidovat či opravit, čímž se 

zvýší náklady na výrobu nebo sníží hodnotu výrobku. 

10.4. Společnost Kamstrup A/S za žádných okolností nepřebírá 

odpovědnost za jakékoli kapitálové a/nebo nepřímé ztráty. 

Kamstrup A/S - organizační složka · Na Pankráci 1062/58 · 140 00 Praha 4 · T: +420 296 804 954 · F: +420 296 804 955 · info@kamstrup.cz · kamstrup.com
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10.5. Odpovědnost společnosti Kamstrup A/S ve vztahu ke 

kupujícímu nebo třetí straně, v případě jakékoliv jiné škody 

způsobené výrobkem, než je zranění osob nebo škody na 

majetku spotřebitele, bude omezena maximální částkou 

67 000 EUR, pro účely obchodního vztahu realizovaného 

v Kč, přepočteno na Kč dle kurzu platného v den uzavření 

předmětného obchodu. 

11.0 Duševní vlastnictví
11.1. Kupující uznává výlučné právo, nároky a vlastnictví k ochran-

ným známkám, k logům a jiným označením  Kamstrup A/S 

týkajícím se produktů, jakož i ve všech návodech a dokumen-

tech poskytnutých společností Kamstrup A/S týkajících se 

produktů (společně jen “značky Kamstrup A/S”), a neprovede 

nebo nezpůsobí jakýmkoliv jednáním oslabení nebo zhoršení 

tohoto práva, nároků a vlastnictví.

11.2. Kupující uznává, že Kamstrup A/S uplatňuje a vyhrazuje si 

všechna práva a nároky přiznané národními a mezinárodními 

předpisy na ochranu duševního vlastnictví ke všemu du-

ševnímu vlastnictví vztahujícímu se k produktům. “Duševní 

vlastnictví” znamená všechna duševní vlastnictví a/nebo 

vlastnická práva, zahrnující bez omezení všechna práva z 

vynálezů a autorství, vynálezy, patenty, patentové přihlášky, 

a know-how pro každý produkt, postup, metodu, stroj, výrobu, 

design, složení nebo jakékoliv jejich nové nebo využitelné vy-

lepšení, a dále autorská práva, ochranné známky, užitný vzor  

a průmyslový vzor a všechna práva k obchodním tajemstvím, 

počítačovým softwarům, datům a databázím,  

a topografie.

11.3. Kupující není oprávněn učinit jakékoliv změny, doplňky, 

zlepšení, úpravy, nebo modifikace jakéhokoliv výrobku. K 

jakýmkoliv oprávněným nebo neoprávněným  změnám, 

doplňkům, zlepšením, úpravám, nebo modifikacím jakéhoko-

liv produktu provedeným kupujícím nabude Kamstrup A/S a 

Kamstrup A/S plné vlastnické právo.

11.4. Práva a povinnosti stanovená v tomto článku budou trvat i po 

zániku smlouvy. 

12.0 Vyhrazení práva na změny 
12.1. Společnost Kamstrup A/S si vyhrazuje právo na provádění 

změn nabízených výrobků. Toto vyhrazení práva se týká 

rovněž již objednaných výrobků za předpokladu, že cena 

změněných výrobků zůstane stejná jako u již objednaných 

výrobků a dále rovněž za předpokladu, že zvažované změny 

neovlivňují věcně funkčnost výrobků.  

13.0 Spory 
13.1. Všechny případné spory související se smlouvou včetně 

těch, které se týkají existence nebo platnosti smlouvy, budou 

předány Dánskému smírčímu úřadu, který  

o těchto sporech rozhodne na základě svých pravidel plat-

ných k datu podání žádosti o zprostředkování smíru. 

13.2. Toto zprostředkování smíru nebrání žádné ze smluvních stran 

inicializovat smírčí řízení v souladu s ustanoveními uvedený-

mi níže, nebo zahájení jiných právních kroků souvisejících se 

vzniklým sporem.

13.3. Je-li zprostředkování smíru ukončeno bez vyřešení sporu, 

bude spor vyřešen prostřednictvím smírčího řízení u Dán-

ského smírčího úřadu, který o tomto sporu rozhodne na 

základě svých pravidel platných k datu podání arbitrážního 

případu. 

13.4. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky, všechny 

smlouvy uzavřené ve spojitosti s těmito podmínkami a 

všechny spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních 

a dodacích podmínek se řídí právem Dánska.
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