VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TaeguTec ČR

1. Všeobecná ustanovení
1.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv,
jejichž předmětem je dodávka zboží (dále jen „smlouvy“), uzavřených mezi společností TaeguTec ČR
s.r.o.. (dále jen „prodávající“) a jejím smluvním partnerem (dále jen “kupující“), a jsou rozhodující pro
všechny dodávky prodávajícího, nebude-li smluvními stranami v písemné formě sjednáno jinak. V
souladu s ustanovením §1751 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., odkážou-li strany v nabídce i v přijetí
nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným
v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. To platí i v případě, že to obchodní
podmínky kterékoliv ze stran vylučují. Vyloučí-li to však některá ze stran nejpozději bez zbytečného
odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není.
1.2
Veškeré změny a dodatky těchto podmínek vyžadují ke své účinnosti písemnou formu.
2. Nabídky a objednávky
2.1
Nabídky prodávajícího obsahují aktuální cenu a jsou časově omezené, termín dodání ( je-li
uveden) je orientační a nezávazný.
2.2
Objednávky kupujícího musí být vystaveny v písemné formě, pokud není mezi prodávajícím a
kupujícím sjednána jiná dohoda, na jejímž základě kupující objednává zboží telefonicky nebo
prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího. Prodávající se zavazuje objednávky kupujícího
písemně potvrdit, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky kupujícího.
2.3
Kupující je oprávněn objednávku jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do
doby, než mu bude doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Po doručení potvrzení lze
objednávku zrušit nebo změnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Dodání zboží
3.1
Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Spolu se božím
bude kupujícímu doručen dodací list s uvedením zboží, které je předmětem dodávky
3.2
Kupující je povinen převzít i dílčí dodávku zboží.
3.3
Je-li předmětem objednávky speciální nářadí, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu
speciální nářadí v množství menším nebo větším než uváděla původní objednávka, přičemž odchylka
mezi množstvím speciálního nářadí uvedeného v objednávce a množstvím speciálního nářadí
skutečně dodaného kupujícímu může činit nejvýše 10 % množství uvedeného v objednávce. Kupující
je povinen takovouto dodávku přijmout a zaplatit za ni kupní cenu odpovídající množství dodaného
zboží.
3.5
V případě, že kupující vrátí dodané standardní nářadí ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne jeho
doručení je prodávající oprávněn vyžadovat po kupujícím storno až ve výši 20 % kupní ceny
vráceného zboží, minimálně však 500,00 Kč za každou dodávku vráceného zboží. Jedná-li se o
speciální nářadí nebo položky vyřazené ze standardního sortimentu, je prodávající oprávněn
odmítnout vrácení zboží.

4. Cena
4.1
Kupní cena zboží je uvedena v potvrzení objednávky popř. v nabídce prodávajícího
4.2.
Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována v souladu s
právními předpisy, platnými v den vystavení daňového dokladu.
4.3
V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balení zboží.
4.4
Minimální hodnota objednávky činí 1.500,- CZK. V případě objednávky nižší než 1500 CZK
bude připočítán manipulační poplatek ve výši 400,- CZK.
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5. Platební podmínky
5.1
Kupní cena dodaného zboží je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
Mezi prodávajícím a kupujícím může být stanovena jiná lhůta splatnosti vč. skonta za dřívější platbu.
5.2.
Prodávající je oprávněn daňový doklad vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného
plnění. Daňový doklad bude odeslán poštou případně e-mailem na adresu kupujícího. Mezi
prodávajícím a kupujícím může být sjednána týdenní nebo měsíční fakturace.
5.3
Kupující se zavazuje hradit daňové doklady prodávajícího v termínu splatnosti. Povinnost
kupujícího zaplatit kupní cenu zboží se považuje za splněnou v okamžiku, kdy bude částka uvedená v
daňovém dokladu v plné výši připsána na účet prodávajícího.
5.4
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží, je prodávající oprávněn
požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů a
poplatků souvisejících s vymáháním své pohledávky, zejména nákladů souvisejících s poskytování
právních služeb.
6. Výhrada vlastnického práva
6.1
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
6.2
Do úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn zboží zcizit, zastavit, pronajmout,
zapůjčit, ani jinak právně či fakticky zatížit.
6.3
Zničení, ztráta nebo odcizení zboží po jeho dodání kupujícímu nezbavuje kupujícího
povinnosti zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
6.4
Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání
zboží kupujícímu.

7. Odpovědnost za vady
7.1
Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro
použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 12-ti měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající je
povinen dodat zboží co do druhu, množství, kvality, jakosti a provedení zcela v souladu s uzavřenou
kupní smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude odpovídat účelu jeho použití, aktuálnímu
stavu techniky a obecně závazným právním předpisům a technickým normám vztahujícím se k druhu
zboží, to vše v souladu s ustanovením §2161 Zákona č. 89/2012 Sb. Jakost při převzetí.
7.2
Záruka se nevztahuje na vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, nesprávným
zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž
neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání
podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží, způsobené
nepříznivými povětrnostními vlivy, kterým je zboží vystaveno.
8. Závěrečná ustanovení
8.1
Smlouva, tyto podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které z nich
vyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.
8.2
Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní se zavazují smluvní strany řešit
společným jednáním. Nepovede-li toto jednání k urovnání sporu, je pro jeho projednání místně
příslušný okresní nebo krajský soud podle sídla prodávajícího ve smyslu § 89a občanského soudního
řádu
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