Všeobecné obchodní podmínky
Článek 1
Práva a povinnosti prodávajícího
1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží jednorázově dle vyznačeného místa určení a za splnění podmínek úhrady kupní ceny.
Přesný termín dodání je povinen sdělit telefonicky kupujícímu nejpozději 24 hod. před dodáním zboží.
2) Prodávající je povinen zajistit takový způsob dopravy, který nepřesáhne obvyklé ceny.
3) Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí zboží a užívání zboží (dodací list).
4) Prodávající je povinen dodat zboží ve standardním balení od výrobce a opatřit jej proti poškození. Obalový materiál se stává majetkem
odběratele, který odpovídá za jeho likvidaci.
5) Prodávající je povinen dodat zboží v bezvadném stavu a v kvalitě, se kterou kupující při podpisu této smlouvy souhlasil.
6) Prodávající se zavazuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.
Článek 2
Práva a povinnosti kupujícího
1) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši a v době určené touto smlouvou. Na požádání je povinen zaplacení kupní ceny
prodávajícímu dokladovat.
2) Kupující je povinen dodané zboží převzít, ledaže neodpovídá způsob balení stanovený podle této smlouvy nebo je obal značně
poškozen. Po dodání zboží je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které vynaloží na dopravu zboží.
3) Kupující je oprávněn se zbožím nakládat již po zaplacení zálohy kupní ceny. Vlastní odběr je však povinen sdělit prodávajícímu bez
zbytečného odkladu a v případě, že prodávající již odvoz zajistil, nahradit mu vynaložené náklady, a to do 10 dnů po jejich vyúčtování.
Článek 3
Kupní cena
1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu bez nákladů na dopravu kupní cenu.
2) Náklady spojené s dopravou zboží, montážních pracovníků a montážními pracemi nejsou zahrnuty v ceně výrobků a jsou vyčísleny
samostatně.
3) Zboží podléhá základní sazbě DPH.
4) V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit navíc 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Článek 4
Vady zboží a záruční doba
1) Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
2) Záruční doba běží ode dne převzetí zboží.
3) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady zboží.
4) V případě, že na zboží budou vady, které kupující včas oznámil prodávajícímu, je prodávající povinen vady odstranit, pokud jsou
odstranitelné, a to bez vynaložení nepřiměřených nákladů kupujícího, nebo dodat náhradní zboží. Neodstraní-li prodávající vady zboží v
přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující žádat slevu z kupní ceny nebo od
smlouvy odstoupit.
5) V případě dodání náhradního zboží je kupující povinen vrátit vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.
6) Nároky z vad zboží se netýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny,
není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastností zboží, na něž se sleva vztahuje.
7) Vady zboží, jež vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, s
jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, nezakládají odpovědnost prodávajícího.
8) Záruka se nevtahuje na :

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávným skladováním

vady vzniklé při přepravě
Článek 5
Společná ustanovení
1) V případě, že kupující bude v prodlení s placením kupní ceny více než 10 dnů, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.
2) V případě, že některá smluvní strana podle této smlouvy nebo v souladu se zákonem odstoupí od této smlouvy, vzniká jí tím nárok na
náhradu škody a smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desettisíc Kč).
3) Jestliže po dopravení zboží do místa určení kupující uplatní právo je odmítnut, je povinen zboží převzít a mít je u sebe na účet
prodávajícího, nestanoví-li tato smlouva jinak. Tato povinnost nevzniká, jestliže v místě určení je přítomen prodávající nebo osoba,
kterou prodávající pověřil péčí o zboží.
4) Jestliže kupující převzal zboží a zamýšlí je odmítnout, je povinen učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Dokud
prodávající neuhradí zaplacenou kupní cenu a přiměřené náklady, které kupujícímu při tom vznikly, je kupující oprávněn zadržovat
zboží, jež má být vráceno prodávajícímu. V případě prodlení s vrácením kupní ceny je prodávající povinen zaplatit navíc 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
5) Je-li prodávající v prodlení se zpětným převzetím zboží, může ho kupující vyzvat ke splnění této povinnosti. Ve výzvě je kupující
oprávněn stanovit k převzetí zboží přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto prodejem
je však povinen upozornit prodávajícího na úmysl zboží prodat. Tento úmysl mu může sdělit i při stanovení lhůty k převzetí.
6) Jestliže některá smluvní strana odstoupila od smlouvy a v přiměřené době od odstoupení přiměřeným způsobem kupující uskutečnil
náhradní koupi nebo prodávající náhradní prodej zboží, na něž se odstoupení od smlouvy vztahovalo, nárok na náhradu škody zahrnuje
rozdíl mezi kupní cenou stanovenou v této smlouvě a cenou dohodnutou v náhradním obchodě. Nárok na náhradu zbylé škody tím není
dotčen.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými
dodatky.
3) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

