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SEA spol. s r.o., Dolnoměcholupská 21, 102 00 Praha 10 

 

Obchodní podmínky SEA spol. s r. o. pro prodej zboží DISTRELEC a ELFA v ČR. 
 
SEA spol. s r. o. zajišťuje dovoz a distribuci zboží z oboru elektroniky dle nabídky a katalogu švédské firmy ELFA a 
švýcarské firmy DISTRELEC. Objednané zboží Vám doručíme na adresu udanou v objednávce v relativně krátké době.  

Výběr zboží 

Na www.distrelec.cz případně www1.elfa.se si vyberte, o jaké zboží máte zájem. Pokud si přejete dodat zboží za Kč, ceny z 
katalogu budou přepočteny dle kurzu Komerční banky “EUR devizy prodej” v den potvrzení objednávky a připočtěna DPH. 
Zboží nevkládejte do nákupního košíku, ale objednací čísla a množství pošlete  na obchod@seapraha.cz . 

Poptávka nebo objednávka 

Cenovou poptávku nebo objednávku nám můžete zaslat na e-mailovou adresu obchod@seapraha.cz, faxem na 
272 701 418 nebo poštou na adresu SEA spol. s r. o., Dolnoměcholupská 21, 102 00 Praha 10. Pro objednávky není 
stanovena její minimální hodnota. 
 
Každá objednávka musí obsahovat: 

 přesnou adresu odběratele (IČO, DIČ, kontaktní osoba, telefon, e-mail) 

 adresu pro dodání zboží (pokud se liší od fakturační adresy) 

 položky objednávky (objednací číslo z katalogu DISTRELEC nebo ELFA, název, počet kusů) 

 způsob poslání (dobírka PPL nebo Česká pošta, osobní odběr) 
 

Příklad správně zadaných položek 
Objednací číslo Název Počet kusů  

640116 KTY81/210 Temperature sensor SOD-70 10 

73-832-43 74AHCT1G00GW Logic IC 100 

 

Dodací, cenové a platební podmínky 
Faktura Vám bude vystavena v Kč. Ceny budou přepočteny dle kurzu Komerční banky “EUR devizy prodej” v den potvrzení 
objednávky a připočtěna DPH. Pokud není dohodnuto jinak, zašleme Vám objednané zboží na dobírku a Vy zaplatíte 
pohodlně a jednoduše u doručovatele. Po dohodě a po vzájemném podepsání Obchodní smlouvy mohou firmy a stálí 
zákazníci obdržet zboží s platbou převodem po dodání zboží.  

Poštovné je 100 Kč + DPH. Pokud je dodatečně zasíláno zboží z neúplně vyřízené objednávky, není za tuto dodatečnou 
dodávku účtován žádný expediční poplatek. 
Pokud je zboží skladem, termín dodání je 3 až 7 dní od přijetí objednávky. Pokud skladem není, oznámíme Vám emailem 
předpokládanou dostupnost.  

Komunikační a bezdrátové systémy uvedené v katalogu jsou většinou schváleny pro provoz v zemích Evropské unie, jejich 
použitelnost v ČR konzultujte s pracovníky obchodního oddělení SEA. 
Některé samostatně dodávané síťové zásuvky a zástrčky nemají zemnící kolík – nejsou určeny pro provoz v ČR, jejich 
použitelnost konzultujte s pracovníky obchodního oddělení SEA. 

Záruka 

Celý sortiment zboží v katalogu ELFA a DISTRELEC je pečlivě vybírán tak, aby splňoval ty nejnáročnější kvalitativní měřítka. 
Zaručujeme spolu s výrobcem technickou spolehlivost. SEA Vám zaručuje 12 měsíců záruku jakosti (pokud není v 
katalogu uvedena delší). Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s 
reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající 
objednávce musí být uplatněna nejdéle do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. 
SEA Vám zajistí výměnu zboží nebo pokud výměna není možná (např. ukončení výroby reklamovaného zboží) vrácení 
peněz. Reklamačním místem je SEA spol. s r. o., Dolnoměcholupská 21, 102 00 Praha 10.  

Dokumentace  
Zboží je dodáváno s původní dokumentací v původním jazyce bez českého překladu. 

Platnost  

Tyto obchodní podmínky byly stanoveny pro distribuce zboží firem DISTRELEC a ELFA v ČR pro běžné zboží dle katalogu. 
SEA si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv měnit a to nejpozději při potvrzení objednávky. 

Potvrzenou přijatou objednávku s termínem dodání a 
cenou zašleme na vámi udaný e-mail. Tištěný katalog 
Vám rádi zdarma zašleme s Vaší první objednávkou 
(do poznámky v objednávce připište „poslat katalog 
DISTRELEC“). 
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