VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o.,
IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice, PSČ 267 12,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23193
PRO SMLOUVY O KOUPI ZBOŽÍ ZE SEKCE DEKORACE UZAVÍRANÉ MEZI PODNIKATELI
ZA ÚČELEM JEHO PRODEJE K DALŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI (DÁLE JEN „VOP“)

I.
Úvodní ustanovení a výklad pojmů
1. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy tento význam:
i.

„Dodací adresa“ je sídlo/místo podnikání uvedené Kupujícím při Registraci,
popřípadě jiná adresa uvedená při Registraci jako pravidelná dodací adresa.

ii.

„Doporučená cena“ je Prodávajícím stanovená cena Zboží pro účely
maloobchodního prodeje, tj. cena, za kterou Prodávající doporučuje Zboží
prodávat koncovému zákazníkovi (spotřebiteli). Doporučená cena je uvedena u
jednotlivého Zboží v E‐shopu.

iii.

„E‐shop“ je internetový obchod provozovaný Společností v rámci webového rozhraní
umístěného na Internetových stránkách.

iv.

„Faktura“ je daňový doklad na Kupní cenu Zboží a dopravy, popřípadě jiné zvolené
služby dle Kupní smlouvy vystavený Prodávajícím Kupujícímu.

v.

„Internetové stránky“ jsou internetové stránky Společnosti www.autronic.cz.

vi.

„Uživatelské jméno“ je jedinečný soubor znaků přidělený Kupujícímu Prodávajícím
při Registraci.

vii.

„Heslo“ je jedinečný soubor znaků přidělený Kupujícímu Prodávajícím při Registraci.

viii.

„Kupní cena“ je cena Zboží uvedená u konkrétního artiklu v E‐shopu v okamžik
uskutečnění Objednávky. Všechny ceny v E‐shopu jsou uvedeny v korunách českých
a bez DPH. Ke Kupní ceně tedy bude vždy připočteno DPH dle platných právních
předpisů.

ix.

„Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ
a těmito VOP mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E‐shopu.

x.

„Kupující“ je Podnikatel s Registrací.

xi.

„Občanský zákoník“ nebo „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

xii.

„Objednávka“ je návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy učiněný v souladu
s ustanovením článku II. odstavec 2 VOP.

xiii.

„Podnikatel“ je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která vstupuje do smluvního
vztahu s Prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
nebo na účet podnikatele, a rovněž veškeré další osoby, které za podnikatele
považuje Občanský zákoník.

xiv.

„Prodávající“ je Společnost.

xv.

„Registrace“ je oprávnění Podnikatele uzavírat s Prodávajícím kupní smlouvy
na Zboží prostřednictvím E‐shopu. Bez předchozí Registrace není Podnikateli nákup
prostřednictvím E‐shopu umožněn.

xvi.

„Smlouva“ je rámcová smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem
odlišné úpravy jejich vzájemných vztahů vznikajících mezi nimi v souvislosti
s uzavíráním smluv o koupi Zboží v E‐shopu. Odchylná ujednání v takové Smlouvě
mají přednost před VOP. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, a rovněž
dohoda o změně formy vyžaduje písemnou formu. Za písemnou formu bude
pro tento účel považována výměna e‐mailových či jiných elektronických zpráv.

xvii.

„Společnost“ je obchodní společnost AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se
sídlem Chrustenice č .p. 270, Chrustenice, PSČ 267 12, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23193.

xviii.

„Spotřebitel“ je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním
jinak jedná.

xix.

„Velkoobchod“ je nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské
činnosti.

xx.

„Záruka“ je dobrovolný závazek Prodávajícího, že Zboží bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

xxi.

„Zboží“ jsou věci movité, konkrétně dekorace v sekci „Dekorace“ v E‐shopu.

2. Tyto VOP se aplikují na vztahy vznikající mezi smluvními stranami smlouvy o
koupi Zboží pro Velkoobchod uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Veškeré
vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou odlišně upraveny těmito
VOP nebo Smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Tyto VOP nejsou určeny pro smluvní vztahy Prodávajícího se Spotřebiteli ani
s neregistrovanými Podnikateli. Pro smluvní vztahy se Spotřebiteli slouží rovněž
internetové stránky Společnosti, které jsou přístupné bez předchozí registrace,
a pro které platí samostatné všeobecné obchodní podmínky. Spotřebiteli je
rovněž umožněna registrace pro snazší opakované nákupy.
4. Žádost o Registraci podává Podnikatel zasláním e‐mailu obchodnímu oddělení
Společnosti na adresu: dekorace@autronic.cz. V žádosti o Registraci Podnikatel
uvede své identifikační údaje, tj. obchodní firmu, IČO, a je‐li plátcem DPH pak i DIČ,
místo podnikání/sídlo, osobu oprávněnou za Podnikatele ve vztahu k Prodávajícímu
jednat, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e‐mailovou adresu, a dále pravidelnou
dodací adresu (liší‐li se od adresy sídla/místa podnikání), oblast podnikání
(tj. velkoobchod,prodejna, e‐shop aj.), popřípadě odkaz na své webové stránky.
Prodávající provede kontrolu údajů Podnikatele, a oznámí Podnikateli, zda provedl
jeho Registraci či nikoli. Na Registraci nemá Podnikatel právní nárok. V případě
Registrace obdrží Podnikatel Klientské číslo, které slouží jako uživatelské jméno, a
heslo pro přihlášení do E‐shopu. Podnikatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při
Registraci jsou úplné a pravdivé. Podnikatel se zavazuje Prodávajícímu oznámit
veškeré změny údajů uvedených v žádosti o Registraci, a to nejpozději do deseti (10)
pracovních dnů od jejich změny.
5. Podnikatel s Registrací je oprávněn požádat Společnost o ukončení Registrace.
Žádost o ukončení Registrace je Podnikatel povinen učinit v písemné podobě.
Pokud je žádost o ukončení Registrace učiněna elektronickými nebo jinými technický
mi prostředky, musí být z takové žádosti jednoznačně patrný její obsah, a identifikace
Podnikatele, jakož i osoby, která žádost za Podnikatele podává a v jakém vztahu k
Podnikateli je.
6. Tyto VOP jsou závazné pro všechny Kupující, kteří nakupují od Prodávajícího
Zboží prostřednictvím E‐shopu, resp. pro všechny Kupující, kteří učiní u Prodávajícího
Objednávku Zboží.
7. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na Internetových
stránkách.
8. Podnikatel žádostí o Registraci stvrzuje, že se s VOP seznámil, že s nimi souhlasí.
Podnikatel bere na vědomí, že může docházet k jednostranným úpravám a změnám V
OP ze strany Společnosti.
9. Kupující bere na vědomí, že pro vztahy z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a
Kupujícím, je rozhodné vždy znění VOP zveřejněné na Internetových stránkách v den
učinění Objednávky. Potvrzením Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP
ve znění platném a účinném v době odeslání Objednávky.
10.Společnost neodpovídá za výpadky Internetové stránky ani za nepřímé či následné
škody tím způsobené, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem

takových výpadků. Společnost dále neodpovídá za případné vady a chyby způsobené
při datovém přenosu, ani za jejich důsledky.
II. Objednávka, Kupní smlouva
1. Prezentace Zboží v E‐shopu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku
ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2
OZ se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně v
E‐shopu prezentovaného Zboží.
2. Kupující je na základě Registrace oprávněn objednávat u Prodávajícího Zboží
prostřednictvím E‐shopu, a to některým z těchto způsobů:
a) ONLINE: v rámci E‐shopu Kupující označí vybrané Zboží včetně počtu jeho kusů,
uvede způsob a adresu místa dodání Zboží (je‐li adresa odlišná od Dodací adresy)
a kliknutím na „OBJEDNAT“ potvrdí Objednávku a tím i přijetí aktuálního znění
VOP;
b) E‐MAILEM: v E‐shopu vybrané Zboží označené číslem Zboží, s uvedením počtu
jeho kusů, způsobem a adresou místa dodání Zboží (je‐li adresa odlišná
od Dodací adresy), Klientským číslem a fakturačními údaji, odešle
elektronickou poštou na adresu dekorace@autronic.cz a odesláním e‐mailu tak po
tvrdí svou Objednávku a tím i přijetí aktuálního znění VOP;
c) TELEFONICKY: na telefonním čísle: +420 311 604 160 potvrdí telefonnímu
operátorovi Objednávku a tím i přijetí aktuálního znění VOP tak, že v E‐shopu
vybrané Zboží označí číslem Zboží, uvede počet jeho kusů, způsob a adresu místa
dodání Zboží (je‐li adresa odlišná od Dodací adresy), Klientské číslo a fakturační
údaje;
d) FAXEM: v E‐shopu vybrané Zboží označené číslem Zboží, s uvedením počtu jeho
kusů, způsobem a adresou místa dodání Zboží (je‐li adresa odlišná od Dodací
adresy), Klientským číslem a fakturačními údaji, odešle faxem na faxové číslo
+420 311 672 603 a odesláním faxu tak potvrdí svou Objednávku a tím i přijetí
aktuálního znění VOP;
e) OSOBNĚ: v provozovně Prodávajícího na adrese: Autronic, s.r.o., Chrustenice 270,
267 12 Loděnice, přičemž Kupující podpisem Objednávky s uvedením
vybraného Zboží označeného číslem Zboží, počtem jeho kusů, způsobem a adresu
místa dodání Zboží (je‐li adresa odlišná od sídla/místa Dodací adresy), Klientského
čísla a fakturačních údajů, stvrzuje i přijetí aktuálního znění VOP.
3. Objednávka je akceptována Prodávajícím v okamžiku, kdy Prodávající odešle na
e‐mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Registraci zprávu o potvrzení
Objednávky. Odesláním e‐mailu o potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího
dojde k uzavření Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených
v potvrzení Objednávky. Nedojde‐li k akceptaci Objednávky ze strany

Prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dní, má se za to, že Objednávka
akceptována nebyla.
4. V rámci akceptace Objednávky Prodávající uvede Zboží dle Objednávky, jeho
množství, Kupní cenu jednotlivého Zboží z Objednávky, způsob a místo
dodání a předpokládaný termín dodání. Přesný termín dodání Zboží z Kupní
smlouvy je Kupujícímu oznámen vždy nejpozději jeden (1) pracovní den předem.
5. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží dle
potvrzení Objednávky, tj. že jej odevzdá a umožní Kupujícímu nabýt k němu
vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že Zboží dle potvrzení Objednávky
převezme a zaplatí prodávajícímu Kupní cenu a další náklady spojené s dopravou
Zboží dle Kupní smlouvy. Prodávající a Kupující jsou zavázáni splnit své
povinnosti současně, pokud není dohodnuto jinak.
6. Nabídka Zboží v E‐shopu platí do vyprodání zásob nebo do odvolání, případně
aktualizace nabídky Zboží v E‐shopu.
7. Prodávající má právo odmítnout Objednávku, zejména nikoliv však výlučně, pokud
Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané Zboží
nebo pokud Prodávající nemůže Zboží dodat dle Objednávky.
8. Minimální jednorázový odběr musí být v částce 3000,‐ bez DPH. Odběr musí být
po boxovém či kartonovém balení.
9. Každá objednávka je závazná. Pokud Kupující odmítne převzít bezdůvodně
dodávanou zásilku, má Prodávající právo přeúčtovat manipulační a přepravní
náklady.
III. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví
1. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží z Kupní smlouvy a náklady na
dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby. Fakturu obdrží Kupující spolu se
Zbožím z Kupní smlouvy.
2. Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny, a to zejména
v návaznosti na množství a četnost odebíraného Zboží. Na poskytnutí slevy z Kupní
ceny není právní nárok.
3. Jednorázové množstevní slevy:
Sleva při jednorázovém odběru nad 10 000,‐ Kč + DPH………3%
Sleva při jednorázovém odběru nad 20 000,‐Kč + DPH………..5%
Sleva při jednorázovém odběru nad 30 000,‐Kč + DPH………..7%
Sleva při jednorázovém odběru nad 50 000,‐Kč + DPH……….10%
(slevy se nesčítají)

4. Fakturu lze uhradit pouze některým z těchto způsobů:
a) v hotovosti při dodání Zboží na místo dodání dle Kupní smlouvy,
b) v hotovosti v provozovně Prodávajícího při odběru zboží,
c) bezhotovostním převodem na základě Faktury (pouze na základě
individuálního posouzení a schválení Prodávajícím), přičemž okamžikem
zaplacení se rozumí den připsání celkové částky dle Faktury na účet Prodávajícího.
5. U nově registrovaných zákazníků se požaduje platba při převzetí zboží. Při delší
spolupráci je možno upravit na bezhotovostní převod.
6. Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupní ceny a všech případných dalších
poplatků (zejména balné, doprava) ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí
škody na Zboží dle Kupní smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem jeho dodání.
7. Kupující se, pro případ prodlení s úhradou Kupní ceny a případných dalších
účtovaných položek (např. cena balení, dopravy aj.) zavazuje uhradit
Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.
8. Kupující učiněním Objednávky deklaruje, že má v úmyslu dodržovat Doporučené
ceny, respektive cenu Zboží pro koncového zákazníka (spotřebitele) stanovit
maximálně o 15 % nižší než je Doporučená cena.

IV. Dodací podmínky
1. Místem doručení a dodání Zboží dle Kupní smlouvy je Dodací adresa.
2. Dodací doba činí u skladového Zboží maximálně 3 týdny, u Zboží které Prodávající v
E‐shopu neprezentuje jako „skladem“ je předpokládaná dodací doba Kupujícímu
sdělena při potvrzení Objednávky.
3. Kupující může při Objednávce zvolit některý ze způsobů dodání:
a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího;
b) doprava Zboží smluvní přepravní službou Prodávajícího;
4. Náklady na dodání zboží závisí na Kupujícím zvoleném způsobu dopravy, a to
následující:
a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího: zdarma;
b) doprava Zboží přepravní službou PPL (v rámci České Republiky):
1 balík o váze do 30kg……………………85,‐ bez DPH (+ 20,‐ doběrečné )

c) doprava Českou poštou (v rámci České Republiky):
1 balík o váze do 30kg……………………85,‐ bez DPH (+ 20,‐ doběrečné)

5. Při dodávce zboží nad 5 000,‐ Kč bez DPH (pouze v rámci České Republiky) je doprava
zdarma.
6. Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží dle Kupní smlouvy se při využití
přepravní služby třetí osoby sjednané Kupujícím považuje za splněný okamžikem, kdy
Prodávající předá Zboží k přepravě prvnímu přepravci, jinak okamžikem,
kdy je Zboží předáno Kupujícímu.
7. Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat společně s Prodávajícím
nebo přepravcem stav zásilky (množství, případné poškození obalů apod.) dle
přiloženého přepravního (dodacího apod.) listu. Kupující je oprávněn odmítnout
převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj. v případě neúplnosti či
poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je třeba uvést v přepravním (dodacím,
reklamačním apod.) listu. Pokud je obal viditelně poškozen, má kupující právo zboží
nepřevzít s tím, že uvede informaci o poškozeném obalu do dokladů přepravce.
Převzetím Zboží od Prodávajícího nebo přepravce potvrzuje Kupující, že Zboží bylo
dodáno nepoškozené, v množství dle přepravního (dodacího apod.) listu,
že má kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, a že odpovídá
požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí
nebo pro který se věc obvykle používá.
8. Kupující je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně Zboží zkontrolovat. Zjistí‐li
Kupující po odstranění obalu neúplnost nebo poškození Zboží dle Kupní smlouvy
či jiné vady, je povinen bez prodlení (nejpozději však do sedmi (7) pracovních dní)
oznámit Prodávajícímu e‐mailem odeslanou zprávou na adresu
dekorace@autronic.cz zjištěné vady tak, že je nezaměnitelným způsobem popíše
a doprovodí odpovídající fotodokumentací. Současně je Kupující povinen
v takové e‐mailové zprávě uvést číslo faktury a své identifikační údaje.

V. Odpovědnost za vady Zboží a Záruka za jakost
1. Zboží má vady, nemá‐li sjednané vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění
zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se
projeví až později. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na
Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.
2. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží
věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
4. Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku v délce šesti (6) měsíců od převzetí Zboží. Zá
ruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním.
5. Kupující nemá právo ze Záruky, způsobila‐li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Zboží na Kupujícího vnější událost.
6. V případě uplatnění práv z vadného plnění nebo Záruky je Kupující povinen nárok
uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího nebo předložit Prodávajícímu písemné
oznámení vady Zboží nebo uplatnění práva ze Záruky. Dodání vadného Zboží do
provozovny Prodávajícího zajistí na vlastní náklady Kupující.
7. Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu, že Zboží, k němuž uplatňuje práva
z odpovědnosti za vady nebo práva ze Záruky, zakoupil u Prodávajícího. Dále je
Kupující povinen detailně popsat vadu Zboží (označením vadné vlastnosti nebo
popsáním projevu vady), a pokud to je vhodné a možné přiložit fotografie Zboží
zobrazující vadu.
8. Prodávající sdělí Kupujícímu, po obdržení Zboží a popisu uplatňované vady, u něhož
jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady nebo práva ze Záruky, přiměřenou
lhůtu, ve které bude uplatněná vada posouzena a případně odstraněna. Není‐li
výslovně uvedeno jinak, má se za to, že přiměřená doba činí třicet (30) dní od přijetí
Zboží a popisu vady Prodávajícím.
VI. Odstoupení od Kupní smlouvy
1. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí Prodávající
Kupujícímu Kupní cenu nebo její část (došlo‐li již k její úhradě) bezhotovostně na
účet sdělený pro tento účel Kupujícím nebo účet, z něhož byly finanční
prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný do pěti (5) dnů
od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).
2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je‐li Kupující v prodlení s
úhradou Kupní ceny nebo dalších poplatků (např. balné, doprava) delším
než čtyři (4) týdny, a to i v případě že již došlo k převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je v
takovém případě povinen Zboží dle Kupní smlouvy na vlastní náklady vrátit ve stavu v
jakém jej převzal Prodávajícímu, a to nejpozději do pěti (5) dnů od odstoupení
Prodávajícího.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je‐li Prodávající v prodlení s
dodáním Zboží delším než čtyři (4) týdny od v potvrzení Objednávky uvedeného dne
dodání. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu nebo její část
(došlo‐li již k její úhradě) bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel Kupujícím
nebo účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny
(pokud Kupující žádný do pěti (5) dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

4. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a pro rychlejší
zpracování požadavku odesláno druhé smluvní straně elektronicky na e‐mail
(v případě Prodávajícího: dekorace@autronic.cz; v případě Kupujícího na e‐mail
uvedený v Registraci). Odstoupení od Kupní smlouvy je účinné doručením
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. E‐mailová zpráva se pro tyto účely
považuje za doručenou druhým dnem po jejím odeslání.
VII. Využití údajů, Autorská práva
1. Kupující i Prodávající mohou využívat všech údajů, které byly v rámci jejich
obchodního styku partnerem sděleny nebo získány z jiných veřejných zdrojů ke
komunikaci (e‐mailové adresy, webové stránky, telefonní, faxová čísla, jména a
příjmení kontaktních osob, identifikační a registrační čísla, bankovní spojení či jiné
podobné kontaktní údaje) pro svou potřebu a dle svého uvážení. Tyto údaje není
povinen žádný z partnerů nějakým způsobem chránit nebo zabezpečovat
a může je dle svých potřeb písemně nebo elektronicky neomezeně uchovávat.
2. V rámci obchodního styku mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou
označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se za
vazuje tyto informace zejména:
• uchovávat jako důvěrné;
• neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
• nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného
Prodávajícím;
• nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.
3. Obsah Internetových stránek, včetně veškerých materiálů (texty, fotografie, obrázky,
loga aj.), jakož i souvisejících tištěných médií (katalogy, propagační letáky, inzerce
atd.), je chráněn právy z duševního vlastnictví Společnosti popřípadě třetích osob, jež
jsou se Společností ve smluvním vztahu. Toto duševní vlastnictví Společnosti
může být využíváno Kupujícím k podnikatelským účelům po celou dobu jeho
spolupráce s Prodávajícím. Toto právo zaniká ukončením spolupráce mezi
Prodávajícím a Kupujícím.
4. Kupující je, se souhlasem prodávajícího, oprávněn používat při své obchodní činnosti
za účelem propagace Zboží obchodní firmu/ochrannou známku Prodávajícího.
Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 13.3.2017 a s jejich obsahem se lze seznámit v
provozovnách Prodávajícího nebo na Internetových stránkách.
2. Smluvní vztahy a případné spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky
a budou řešeny soudy České republiky. Kupující a Prodávající určují jako místně
příslušný soud prvního stupně, soud, v jehož obvodu má své sídlo Prodávající.
3. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin

