Všeobecné obchodní podmínky společnosti BESTA – Berný s.r.o.
účinné od 01.07.2018

obsahově určeny toliko nabídkou Prodávajícího a v rámci
Preambule
Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní
ní učiněnou objednávkou Kupujícího. Objednávka
společnosti BESTA – Berný s.r.o., se sídlem Slatiny –
Kupujícího musí obsahovat obchodní jméno Kupujícího,
Milíčeves 25, PSČ 50601, IČ: 259 25 229, zapsané v
jeho adresu (sídlo nebo místo bydliště), dále IČ, DIČ a
Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
bankovní spojení Kupujícího, typ Zboží nebo výrobku,
Králové, oddíl C, vložka 15004 (dále jen „Prodávající“)
množství, příslušenství, příp. další specifikaci a způsob
upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
odběru.
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 2. Při převzetí Zboží potvrdí Kupující podpisem oprávněné
jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
osoby, popř. razítkem dodací list se specifikací
smluvních stran vzniklé v souvislosti s dílčími kupními
zakoupeného Zboží včetně množství.
smlouvami, uzavíranými mezi Prodávajícím a Kupujícím 3. Pokud učiněnou objednávku Prodávající Kupujícímu bez
(dále též „Smluvní strany“), výslovně neupravené v
zbytečného odkladu neodmítne, nejpozději však do 2 (tj.
Rámcové kupní smlouvě (dále jen „Smlouva“).
slovy dvou) pracovních dnů ode dne učinění objednávky
Pojmy definované v těchto VOP či ve Smlouvě mají shodný
ze strany Kupujícího, má se automaticky za to, že kupní
význam ve všech smluvních dokumentech souvisejících se
smlouva byla uzavřena.
smluvním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím, jak je 4. Potvrzení objednávky učiní Prodávající písemně nebo
tento definován ve Smlouvě (dále jen „Kupující“).
emailem, a ve výjimečných případech i ústně nebo
telefonicky. Prodávající se zavazuje ihned po obdržení
I.
objednávky Zboží ze strany Kupujícího tuto písemně či ePředmět Smlouvy
mailem Kupujícímu neprodleně potvrdit, a to nejpozději
1. Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran
do 2 (tj. slovy dvou) pracovních dnů ode dne učinění
vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce, jejímž
objednávky ze strany Kupujícího, když po marném
předmětem je prodej Zboží a služeb Prodávajícího
uplynutí stanoveného termínu se má automaticky za to,
Kupujícímu.
že kupní smlouva byla uzavřena. Prodávající uvede v
2. Smlouva se uzavírá jako rámcová, kdy přesný obsah bude
potvrzení objednávky podstatné náležitosti obchodu
naplňován dílčími obchodními případy mezi Prodávajícím
(např. specifikace Zboží, doba a místo dodání, doprava,
a Kupujícím vzniklými v souladu s čl. II. Smlouvy a VOP.
balení apod.).
3. Každá kupní smlouva uzavřená podle níže uvedených 5. V případě, že Prodávající akceptuje objednávku Kupujícího
podmínek je kupní smlouvou uzavřenou dle ust. § 2079 a
a objednané Zboží nemá na skladě a nebude moci ani
násl. Občanského zákoníku mezi Smluvními stranami.
jiným způsobem dodávku Zboží zajistit, dohodnou
4. Jednotlivé kupní smlouvy budou uskutečňovány za
Smluvní strany přiměřenou lhůtu, dle dodacích lhůt
podmínek stanovených Smlouvou a VOP na základě
konkrétního výrobce, ve které Prodávající pro Kupujícího
objednávek Kupujícího, když jednotlivé kupní smlouvy o
objednané Zboží zajistí.
konkrétním obchodním případu dle vzájemného ujednání 6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky
Smluvních stran nebudou uzavírány v písemné formě a
z vážných provozních důvodů, nebo v případě, že Kupující
mezi Smluvními stranami budou uzavírány okamžikem
je v prodlení s úhradou předchozích dodávek Zboží.
potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, nevyplývá-li
V případě prodlení Kupujícího s úhradou předchozích
ze Smlouvy nebo těchto VOP jinak. Při prodeji Zboží ze
dodávek Zboží je Prodávající oprávněn žádat přiměřené
skladu Prodávajícího je kupní smlouva uzavřena podpisem
zajištění již splatných závazků Kupujícího.
dodacího listu Kupujícím, případně osobou oprávněnou 7. Jakékoliv dodatečné změny ze strany Kupujícího v již
k převzetí daného Zboží.
potvrzené objednávce mohou způsobit změnu
5. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží
potvrzeného termínu dodání Zboží nebo dohodnuté ceny
a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží
Zboží, s čímž Kupující souhlasí.
v souladu se Smlouvou a Kupující se zavazuje Zboží převzít 8. V případě potvrzení závazné objednávky na Zboží je
a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle
Kupující povinen objednané Zboží od Prodávajícího
podmínek Smlouvy.
odebrat a uhradit za něj kupní cenu ve lhůtě splatnosti.
II.
9. Kupující je povinen zajistit oprávněnou osobu při převzetí
Objednávky a uzavření kupních smluv
Zboží. Zboží vydá Prodávající pouze osobě pověřené
1. Kupující objednává Zboží u Prodávajícího telefonicky,
Kupujícím, kdy Prodávající má právo požadovat prokázání
písemně nebo elektronicky odesláním na e-mailovou
příslušného pověření Kupujícím.
adresu Prodávajícího: obchod@stavebniny-besta.cz. 10. Pokud je dohodnuto, že Kupující si Zboží vyzvedne na
Smluvní strany tedy sjednávají, že kupní smlouvy jsou
provozovně Prodávajícího a Zboží nebude Kupujícím
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vyzvednuto do 5 (tj. slovy pěti) pracovních dnů od
sjednaného data vyzvednutí (není-li datum vyzvednutí
sjednáno, rozumí se jím poslední den dodací lhůty), je
Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady za
uskladnění nevyzvednutého Zboží, a to až do data
vyzvednutí. Náklady za uskladnění budou účtovány dle
aktuálního ceníku Prodávajícího, a to ve výši 100 Kč (tj.
slovy jedno-sto-korun-českých) za 1m2 a 1 den.
V případě, že si Kupující nevyzvedne Zboží ani do pěti
pracovních dnů od upozornění na možnost
svépomocného prodeje dle ust. § 2126 Občanského
zákoníku, je Prodávající oprávněn objednané Zboží
vhodným způsobem prodat jinému zákazníkovi.
V případě, že jde o zakázkové Zboží je Prodávající
oprávněn cenu neodebraného Zboží Kupujícímu
vyfakturovat v plné výši a Kupující je povinen cenu Zboží
uhradit.
III.
Místo, způsob a čas dodání (předání) Zboží
Místem předání objednaného Zboží je místo odevzdání
Zboží Kupujícímu, případně dopravci k přepravě do
ujednaného místa určení dle sjednaných podmínek.
Kupující je povinen, v případě uskutečnění dodávky
prostřednictvím Prodávajícího či jím určené třetí osoby na
Kupujícím určené místo dodávky, zajistit nezbytnou
příjezdovou cestu s přihlédnutím k povaze dodávky Zboží.
Nepožádá-li Kupující Prodávajícího o zajištění dopravy
Zboží, má se automaticky za to, že si dopravu Zboží
vlastním nákladem zajistí svým prostřednictvím Kupující.
Prodávající dodá Kupujícím objednané Zboží v dodací
době sjednané dle dohody s Kupujícím, vztahující se
k jednotlivým dodávkám, případně bude Zboží Kupujícím
na základě jeho požadavku odebráno ze skladu
Prodávajícího, kdy tuto možnost umožní Prodávajícímu
kdykoliv v případě, že tomu nebrání vážné, zejména
provozní důvody na straně Prodávajícího, či důvody na
straně Kupujícího, které by spočívaly zejména v jeho
platební neschopnosti nebo překročení hranice
neuhrazeného Zboží dle čl. II. odst. 6 VOP.
Prodávající si vyhrazuje právo objednané Zboží dodat
Kupujícímu prostřednictvím třetí osoby (např. přímo od
výrobce).
Společně s dodáním zboží se Prodávající zavazuje předat
Kupujícímu potřebné doklady, a to včetně dodacího listu
s uvedením sortimentu předávaného Zboží. Kupující je
povinen zboží od Prodávajícího řádně převzít a vyznačit
náležitým způsobem převzetí Zboží na předložené
doklady Prodávajícího, a to zejména podpisem oprávněné
osoby, popřípadě razítkem.
Kupující prohlašuje, že při dodání Zboží ze strany
Prodávajícího jsou všechny osoby, a to ať již v
zaměstnaneckém poměru či spolupracující osoby, na
místě určení jím pověřeny k převzetí dodaného Zboží a k
jeho potvrzení na dodacím listu, když za toto nese plnou
odpovědnost v případě vzniku škody z titulu neuhrazení
sjednané kupní ceny dodaného Zboží.
V případě odmítnutí převzetí řádně objednané dodávky
Zboží ze strany Kupujícího, má Prodávající vůči Kupujícímu
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právo na účtování smluvní pokuty ve výši 100% celkové
kupní ceny objednaného a Kupujícím nepřevzatého Zboží
bez DPH a obalů, když splatnost smluvní pokuty nastává
následující den po dni, ve kterém Kupující svým jednáním
naplnil ustanovení uvedená v tomto odstavci.
Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu veškeré změny
týkající se jeho sídla, místa plnění, obchodního jména,
případné další změny, které by mohly ovlivnit plnění
podle Smlouvy, a to nejpozději do 5 (tj. slovy pěti)
kalendářních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
IV.
Cena a platební podmínky
Kupní cena Zboží je sjednána vzájemnou dohodou
Smluvních stran, kdy dále platí že:
a) Cena stanovená v nabídce vystavené Prodávajícím je
závazná až do data uvedeného v nabídce. Tato cena platí
i v případě, kdy Kupující uvede do objednávky cenu
odlišnou. Takto stanovenou kupní cenu považují Smluvní
strany za dostatečně určitou.
b) Pokud je mezi Smluvními stranami pro konkrétní
obchodní případ uzavřena vedle Smlouvy též samostatná
písemná smlouva, je cena Zboží určena cenou uvedenou
v takovéto samostatné smlouvě.
c) Cena je vyčíslena z ceníkové ceny Prodávajícího, kdy
Kupujícímu může být poskytnuta konkrétní procentní
sleva pro jednotlivé komodity a jejich množství. Pokud je
Kupující v době fakturace v prodlení s úhradou kupní ceny
Zboží dle čl. II. odst. 6. těchto VOP, bude sleva z ceny
fakturovaného Zboží snížena o 3%.
Smluvní strany sjednávají splatnost kupní ceny Zboží
uvedené ve Smlouvě, přičemž počátek této lhůty je dán
dnem dodání Zboží Kupujícímu. Kupní cena Zboží je
považována za uhrazenou okamžikem, kdy Kupující předá
Kupní cenu Prodávajícímu osobně v hotovosti, nebo
v případě bezhotovostní úhrady okamžikem, kdy bude
příslušná platba zaevidována na peněžním účtu
Prodávajícího. Nebude-li fakturovaná částka nejpozději
v den splatnosti připsána na účet Prodávajícího nebo
přijata Prodávajícím v hotovosti, je Kupující v prodlení
s úhradou příslušné kupní ceny.
Cena Kupujícím odebraného a nezaplaceného Zboží ve
splatnosti nesmí přesáhnout hranici stanovenou ve
Smlouvě („Finanční limit“). V případě, že cena
odebraného a nezaplaceného Zboží přesáhne hranici
Finančního limitu, bude další Zboží Kupujícímu dodáno až
po zaplacení odebraného Zboží bez ohledu na splatnost
faktur.
Odebrané Zboží je Prodávající oprávněn vyúčtovat
souhrnnou fakturou na konci kalendářního měsíce či
kdykoliv samostatnými fakturami.
Kupní cena bude Kupujícím v případě bezhotovostního
převodu hrazena na bankovní účet uvedený na faktuře, a
to pod VS, kterým je číslo příslušné faktury.
Prodlení Kupujícího se zaplacením daňového dokladu je
považováno za podstatné a hrubé porušení Smlouvy.
V.
Postup při prodlení s úhradou faktur

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu
plnění přihlédnuto, neboť za tohoto předpokladu právo z
Zboží v době splatnosti příslušné faktury dle čl. IV těchto
odpovědnosti za vady zaniká. Kupující je povinen provést
VOP.
fotodokumentaci naloženého Zboží ihned po doručení
2. Pokud se Smluvní strany v případě prodlení Kupujícího
dodávky na místo určení a tuto fotodokumentaci
s úhradou kupní ceny nedohodnou na splátkovém
neprodleně zaslat Prodávajícímu.
kalendáři nebo jiném postupu úhrady, zavazuje se 4. Zboží, na něž se vztahuje uplatnění práva z vadného
plnění, je Kupující povinen skladovat odděleně od
Kupující zaplatit Kupujícímu spolu s kupní cenou Zboží též
bezvadného Zboží, a to až do rozhodnutí o reklamaci,
zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením
nebo s ním jinak naložit dle pokynů Prodávajícího, aby
vlády č. 351/2013 Sb. (repo sazba stanovená Českou
bylo možné objektivně zjistit stav reklamovaných výrobků.
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v
němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů), a 5. Vady Zboží je Kupující, který je spotřebitelem, povinen
uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co
to až do dne úplného zaplacení. Prodávající není povinen
mohl vadu věci při včasné prohlídce a dostatečné péči
Kupujícího k úhradě příslušného zákonného úroku
zjistit, nejpozději však do 5. (tj. slovy pěti) kalendářních
vyzývat.
3. Kupující se dále v případě prodlení s úhradou kupní ceny
dnů ode dne jejich zjištění, jinak jeho právo z
Zboží zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
odpovědnosti za vady zaniká. Je-li Kupující podnikatel, je
výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení
povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez
s úhradou dlužné částky, a to až do zaplacení, která je
zbytečného odkladu poté, co mohl vadu věci zjistit při
splatná pátým dnem následujícím po odeslání písemné
včasné prohlídce a odborné péči, nejpozději však do 5 (tj.
výzvy k její úhradě ze strany Prodávajícího Kupujícímu.
slovy pěti) kalendářních dnů ode dne jejich zjištění, jinak
4. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu jednorázový
jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Uplatnění vad
poplatek ve výši 500,- Kč za každou odeslanou písemnou
je Kupující povinen učinit u Prodávajícího před
výzvu k úhradě dlužné částky.
zapracováním do stavby. Skryté vady, tj. vady, které
5. Kupující výslovně prohlašuje, že s výší shora uvedených
existovaly v době přechodu nebezpečí škody na Zboží a
sankcí a poplatků na základě svého svobodného
nemohly být zjištěny při povinné prohlídce Zboží, je
Kupující povinen uplatnit v rámci reklamace taktéž bez
rozhodnutí souhlasí a nepovažuje je za jakkoli
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné (v
nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům.
případě Kupujícího-podnikatele odborné) péči zjistit,
VI.
nejpozději však do dvou let po převzetí Zboží.
Přechod vlastnického práva
6. Vadné Zboží bude Kupujícím kdykoli zpřístupněno
1. Smluvní strany se dohodly na výhradě vlastnického práva,
Prodávajícímu, zástupcům výrobce a případně nezávislým
kdy k přechodu vlastnického práva k dodanému Zboží na
posuzovatelům, za účelem inspekce.
Kupujícího dojde až k okamžiku úplného zaplacení kupní 7. Reklamaci nelze uplatnit na vady výrobků a Zboží již
ceny.
zabudované do stavby, pokud byly tyto vady předem
2. Ujednání uvedené v předchozím odstavci však nezakládá
zjistitelné.
právo Kupujícího vrátit případně odebrané Zboží 8. Veškerá práva z vadného plnění se řídí příslušnými
Prodávajícímu, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně
ustanoveními Občanského zákoníku a musí býti
jinak.
prováděna zásadně v písemné formě.
3. Prodávající je oprávněn Zboží, které je do doby úplného 9. Prodávající poskytuje záruku na Zboží a výrobky dle určení
zaplacení ceny Zboží stále jeho vlastnictvím, kdykoli
ve smlouvě nebo v záručním listu, nejméně však v rozsahu
odebrat i svépomocí, přičemž za tím účelem je oprávněn
povinném dle platných předpisů.
kdykoli vstoupit na pozemky a do prostor Kupujícího a za 10. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným
účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící
neodborným uvedením do provozu, je považována za
překážky (zámky, oplocení, závory apod.); k tomu dává
vadu pouze v případě, že tato montáž nebo uvedení do
Kupující tímto výslovný souhlas.
provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny
Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost
VII.
Prodávajícího.
Přechod nebezpečí škody a reklamační řád
11. Prodávající nenese odpovědnost za škody a znehodnocení
1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího
Zboží po převzetí nebo umožnění s ním nakládat, zejména
okamžikem jeho převzetí Kupujícím od Prodávajícího,
způsobené Kupujícím či jeho dopravcem, nesprávným
když tímto není dotčeno právo Kupujícího na uplatnění
používáním či skladováním výrobku, nevhodnou
práva z vadného plnění.
manipulací, živelnou pohromou apod. Vadami Zboží ani
2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat správnost,
předmětem záruky nejsou nepatrné odchylky výrobků,
množství a neporušenost balení dodaného Zboží.
které neovlivňují účel použití (rozdíly v odstínech barvy,
3. Množstevní rozdíly či případná poškození dodaného Zboží
nerovnoměrné vysychání po dešti apod.).
je třeba ze strany Kupujícího uplatnit ihned při převzetí 12. Záruční doba začne plynout od převzetí Zboží Kupujícím.
Zboží a označit tuto skutečnost na dodací list či fakturu, 13. Při odstraňování vad Zboží se do záruční doby nepočítá
jinak nebude Prodávajícím k uplatnění práva z vadného
doba od podání reklamace do doby odstranění vady. V

případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje
původní záruční doba.
14. Manipulace a skladování odebraného Zboží musí být
v souladu s pokyny (návody) výrobce a platnými předpisy.
15. Reklamaci může uplatnit pouze ten Kupující, na jehož
jméno byl vystaven daňový doklad (faktura). Zakoupení
výrobků nebo Zboží musí reklamující prokázat daňovým
dokladem (fakturou) a dodacím listem. Ke Zboží je za
tímto účelem přikládán daňový doklad a k některým
výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list,
slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
16. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud
Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že
Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil,
reklamaci nelze uplatnit na výrobky a Zboží prodané za
nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena
sjednána.
17. Kupující je povinen uplatňovat reklamace písemně nebo
osobně. Při reklamaci je Kupující povinen předložit
Prodávajícímu daňový doklad (fakturu), dodací list nebo
záruční list.
18. O reklamaci sepíše zástupce Prodávajícího reklamační
protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání
reklamace, a který musí být podepsán Kupujícím a tímto
zástupcem. Na základě posouzení reklamace rozhodne
zástupce Prodávajícího o její oprávněnosti, uznání nebo
zamítnutí. Kupující je povinen při sepisování reklamačního
protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž
úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního
protokolu.
19. Za den zahájení reklamačního řízení je považován den
následující po dnu uplatnění reklamace. Celková
maximální délka trvání reklamačního řízení je 30
kalendářních dnů. Dnem ukončení je den, kdy je
Kupujícímu odevzdáno nebo odesláno rozhodnutí
o způsobu vyřešení reklamace.
20. Je-li Kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce
(stránky: www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz, web:
https://adr.coi.cz).
21. Kvalita výrobků je dána normami, které jsou uvedeny
v „Prohlášení o shodě výrobku“. Oprávněné reklamační
nároky Kupujícího budou řešeny náhradní dodávkou nebo
poskytnutím slevy na dané Zboží. Při náhradní dodávce
vrátí Kupující původně dodané Zboží, nedohodnou-li se
strany jinak.
22. Není-li v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak, platí
ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že Kupujícím
je spotřebitel, platí vždy ustanovení Občanského zákoníku
nebo jiných předpisů stanovená k ochraně spotřebitele.

v originálním a neporušeném obalu. Kupující je v takovém
případě povinen předložit Prodávajícímu doklady o koupi
(faktura, dodací list).
2. Při vrácení Zboží je kupní cena Zboží Prodávajícím snížena
o 5% z původní fakturované ceny Zboží.
3. Prodávající vystaví Kupujícímu opravný daňový doklad.
IX.
Zpětný odkup palet
1. Kupující má právo vrátit nebo vyměnit (při další dodávce
na započtení ceny palet této dodávky) Prodávajícímu
palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím
použitelné, a to ve lhůtách uvedených na faktuře.
2. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za zpětvzetí
obalů poplatek za opotřebení obalů ve výši uvedené na
faktuře. Podmínkou pro zpětný odběr a výkup palet je
jejich bezvadný stav v souladu s požadavky příslušných
norem.
3. Při vracení palet je Kupující povinen předložit doklady,
případně uvést čísla dokladů (dodací list, faktura), ke
kterým se dané obaly vztahují. Bez těchto údajů
Prodávající nemůže palety vzít od Kupujícího zpět.

1.

2.

3.

4.

X.
Ochrana osobních údajů
Kupující bere na vědomí, že Prodávající při své činnosti
shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje
Kupujícího v souladu s právním řádem ČR.
Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění
smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
na žádost Kupujícího.
Osobními údaji Kupujícího se pro účely Smlouvy a
navazujících dokumentů rozumí údaje vztahující se ke
Kupujícímu, které o sobě sám Kupující poskytl při
uzavírání Smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, státní
občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa
pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních
dokladech, datum narození, emailová adresa, číslo
bankovního účtu).
Se zpracováním osobních údajů pro jiné, než shora
uvedené účely, musí Kupující vyjádřit svůj svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle,
kterým dá prohlášením či jiným zjevným potvrzením své
svolení ke zpracování svých osobních údajů.

XI.
Ostatní ujednání
1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za
způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů,
Smlouvy a těchto VOP.
2. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která
VIII.
vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
Vrácení Zboží
chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.
1. Kupující je ve výjimečných případech po předchozí
Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení
dohodě s Prodávajícím oprávněn vrátit nepoškozené
způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní
Zboží zpět Prodávajícímu, a to pouze v případě, že nejde o
strany.
zakázkové Zboží, Zboží bude nepoužité, bezvadné,

3. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za porušení
smluvních povinností za podmínek stanovených § 2913
odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují14.
upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a
zavazují se vyvinout maximální úsilí k jejich odvrácení a
překonání.
4. Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související15.
s uzavřením Smlouvy konstatují, že úhrnná předvídatelná
škoda, jež by mohla Kupujícímu vzniknout v souvislosti s
touto Smlouvou, činí maximálně částku rovnající se kupní16.
ceně za Zboží, sjednané ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se
Smluvní strany dohodly, že Kupující není oprávněn
požadovat náhradu škody v částce vyšší, než kolik činí
výše kupní ceny za Zboží zaplacené Kupujícím.
5. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného17.
souhlasu Prodávajícího postoupit Smlouvu, tedy převést
práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající, na třetí osobu.
6. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji
pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou 1.
vůči Prodávajícímu, třetí osobě.
7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může ve smyslu 2.
ust. § 1879 a násl., a dále ust. § 1887 Občanského
zákoníku dle své volby postoupit celou pohledávku za
Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo její část, nebo
rovněž soubor pohledávek, na společnost ČSOB Factoring, 3.
a.s., se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Benešovská čp.
2538/č.o. 40, PSČ 10100, IČ: 45794278, zapsané
v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, Spisová značka B 1647.
8. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Prodávajícího započíst jakoukoliv svoji
pohledávku, evidovanou vůči Prodávajícímu, proti
pohledávce Prodávajícího, evidované vůči Kupujícímu.
9. Smluvní strany, s odkazem na ust. § 630 odst. 1
Občanského zákoníku, prodlužují promlčecí dobu u 4.
nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny a s tím
souvisejících utvrzujících nároků na deset let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.
10. Nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, Smluvní strany tímto
výslovně vylučují pro účely Smlouvy působnost
5.
ustanovení § 2050 a §2051 Občanského zákoníku.
11. Smluvní strany tímto dále výslovně vylučují pro účely
Smlouvy působnost ustanovení § 1971 Občanského
zákoníku.
12. Dohodou Smluvních stran se výslovně vylučuje použití
těchto ustanovení Občanského zákoníku: § 1751 odst. 2, §
1799 a §1800, § 1978 odst. 2, dispozitivních ustanovení
Občanského zákoníku, jsou-li odlišně upravena
ujednáními Smlouvy.
13. Smluvní strany se taktéž dohodly, že pro účely Smlouvy se
neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 6.
564, 1726, 1748, 1753, 1765. Kupující tak přijímá
odpovědnost podle § 1765 odst. 2, 1766, 1793
Občanského zákoníku. Podmínky Smlouvy jsou závazné
pro jakékoli nucené správce, exekutory, právní nástupce
či postupníky Smluvních stran. Kupující prohlašuje, že se

nepovažuje za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského
zákoníku.
Pro jednání o změnách Smlouvy a posuzování jednání o
změnách Smlouvy dle Občanského zákoníku Smluvní
strany ujednávají, že se vylučuje použití § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku a § 1751 odst. 2 Občanského
zákoníku.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že považují kupní cenu
za zcela odpovídající a nepovažují ji za neúměrnou ve
smyslu ustanovení §1793 a násl. Občanského zákoníku.
Kupující prohlašuje, že mu při jednání o uzavření Smlouvy
byly ve smyslu § 1728 Občanského zákoníku sděleny
všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení
možnosti uzavřít Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje
od Prodávajícího žádné další informace v této věci.
Kupující není oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže
dodávané Zboží bylo upraveno podle jeho přání.
XII.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Smlouvou
se řídí Občanským zákoníkem.
Je-li znění těchto VOP v rozporu se zněním Smlouvy
uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, uplatní se pro
práva a povinnosti Smluvních stran přednostně znění
Smlouvy.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení
Smlouvy či VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost
jejich ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli
ustanovení Smlouvy či VOP by mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
smluvní strany se zavazují k nahrazení takového
neplatného
nebo
nevynutitelného
ustanovení
ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho
účelu a smyslu.
Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že
se plnění podle Smlouvy stane pro Kupujícího obtížnější,
nemění to nic na povinnosti Kupujícího splnit závazky
vyplývající ze Smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku
se v tomto případě dle dohody Smluvních stran nepoužije.
V případě, že Kupující hrubě poruší své povinnosti,
plynoucí pro něho ze Smlouvy, je Prodávající oprávněn
jednostranně s okamžitou platností od Smlouvy
odstoupit, přičemž právní účinky zániku Smlouvy nastávají
5 (tj. slovy pátým) kalendářním dnem po odeslání
písemného odstoupení Kupujícímu doporučeným
dopisem. Hrubým porušením Smlouvy ze strany
Kupujícího se rozumí zejména prodlení s placením
závazků plynoucí ze Smlouvy ze strany Kupujícího delším
jak 30 (tj. slovy třicet) kalendářních dnů.
Zánik Smlouvy nemá vliv na existenci a platnost
pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu, plynoucích ze
Smlouvy, jako např. jistiny, úroků z prodlení, smluvních
pokut, finančních poplatků, náhrad škod apod. či nároku
na vrácení vyplaceného bonusu za neodebrané Zboží
v případě jeho poskytnutí.

7. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal
vydáno ohledně jeho společnosti rozhodnutí o úpadku
prostřednictvím elektronické pošty (či jinou formou)
podle ustanovení § 136 a násl. InsZ nebo nedošlo
informace, vztahující se ke Smlouvě, či jeho nabídku
k zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu nedostatku
Zboží, připravované akce nebo poskytované služby,
majetku dlužníka podle ustanovení § 144 InsZ, zahájení
daňové doklady, jimiž Prodávající bude Kupujícímu
exekučního řízení nebo k uplatnění obdobných práv v
účtovat kupní ceny dodaného Zboží, s tím však, že
souvislosti s majetkem Kupujícího a že řádně a včas bude
Kupující má kdykoliv možnost oznámit Prodávajícímu, že
plnit veškeré zákonné povinnosti a odvody vůči
bere svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení touto
příslušnému finančnímu úřadu a jiným státním orgánům,
formou zpět.
plynoucí pro něj z této Smlouvy.
8. Kupující vlastnoručním podpisem Smlouvy a VOP zároveň 9. Veškerá korespondence, oznámení či jiná sdělení podle
potvrzuje, že v době jejího uzavření není v platební
Smlouvy a těchto VOP budou provedena písemně a musí
neschopnosti, není v úpadkové situaci a není si vědom
být doručena druhé smluvní straně osobně nebo zaslána
žádných okolností, jež by opravňovaly jakéhokoliv věřitele
doporučenou poštou nebo zaslána potvrzeným e-mailem
k podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek
adresovaným druhé smluvní straně.
Kupujícího nebo likvidaci Kupujícího podle příslušných 10. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.07.2018.
ustanovení obecně závazných právních předpisů, nebylo

Kupující svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami v plném rozsahu.
V ……………………. dne ………………………………

……………………………………………………………………..……….
Kupující (Jméno a Příjmení/Obchodní název)

