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Všeobecné obchodní podmínky
podle § 273 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb.
'lánek I.
Specifikace pojm+
Pro pot0eby t3chto všeobecných obchodních podmínek se použije následující výklad výraz a
zkratek:
HOKNA

Josef Troška – HOKNA, s místem podnikání Textilák 1338, 386 01 Strakonice
IA: 60652322, DIA: CZ 7207141678

VOP

Všeobecné obchodní podmínky
1

kupující

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která projevila zájem o koupi zboží a zaslala
firm3 Josef Troška - HOKNA objednávku.

prodávající

Josef Troška - HOKNA

nezávazná nabídka prodávajícího
jakákoli nabídka prodávajícího sd3lená prost0ednictvím
internetu, www stránek, tisku, tišt3né inzerce, mailové komunikace, telefonické
komunikace, faxové komunikace, osobní komunikace, prost0ednictvím obchodního
zástupce, pop0ípad3 jiným zp sobem
'lánek II.
Úvodní ustanovení
1. Tyto VOP platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi Josef Troška - HOKNA jako
prodávajícím a kupujícím. Kupující p0ijímá platnost obchodních podmínek objednáním zboží
(uzav0ením smlouvy) a tímto aktem pro n3j vstupují práva a povinnosti v podmínkách
uvedených v platnost.
2. Na základ3 písemné dohody smluvních stran je možné n3která ustanovení zm3nit, vylou.it .i
doplnit, p0i.emž ostatní ustanovení VOP jsou nadále pro smluvní strany ustanoveními platnými
a ú.innými.
3. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztahy u.in3né s odkazem na tyto VOP se v
zahrani.ním obchod3 použijí též vykládací pravidla INCOTERMS 2000, nestanoví-li konkrétní
smlouva jinak.

'lánek III.
Vznik smluvního vztahu
1. Na základ3 nezávazné nabídky prodávajícího u.iní kupující písemnou objednávku zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze .áste.n3. Kupní
smlouva je mezi stranami uzav0ena doru.ením písemného potvrzení objednávky ze strany
prodávajícího kupujícímu formou faxu, e-mailu, p0i.emž do 3 kalendá0ních dn musí být
doru.eno potvrzení objednávky písemn3. Za písemné potvrzení objednávky se považuje též
zaslání proforma faktury nebo podepsané kupní smlouvy kupujícímu ze strany prodávajícího.
Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze .áste.n3 nebo u.iní-li jiné zm3ny, výhrady,
dodatky .i omezení objednávky (dále jen "modifikovaná objednávka"), považuje se tato
modifikovaná objednávka za nový návrh na uzav0ení smlouvy, která musí být znovu potvrzena
kupujícím. K uzav0ení kupní smlouvy dojde doru.ením písemného potvrzení modifikované
objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu. Za zm3nu objednávky se dále nepovažuje
up0esn3ní na základ3 technické specifikace prodávajícího.
2. V p0ípad3, že kupující po obdržení písemného potvrzení u.iní dodate.nou zm3nu na uzav0ené
kupní smlouv3 (objednávce), kterou prodávající po prov30ení stavu výroby odsouhlasil, podléhá
tato zm3na administrativnímu poplatku ve výši 50 EUR.
3. Základními náležitostmi objednávky jsou tyto prvky:
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

specifikace kupujícího – firma, jméno, adresa, sídlo, místo podnikání, IA a DIA
kupujícího,
.. objednávky,
.. položek,
zboží - p0esné ozna.ení zboží, název výrobce, smluvenou cenu a .íslo nabídky/kupní
smlouvy u smluvních cen, po.et ks, nejpozd3jší termín dodání, možné náhrady,
zp sob dopravy
a další údaje, které mohou být d ležité pro konkrétní dodávku.
Cena musí být uvedena zejména u zboží, dodávaného na základ3 konkrétní nabídky
prodávajícího, jinak se cenou rozumí cena dle platného ceníku minus p0íslušné slevy.
Pokud nebudou v objednávce uvedeny n3které náležitosti, prodávající je oprávn3n dle svého
uvážení zboží dodat kupujícímu dle b3žných zvyklostí tak, aby kupující dodávku obdržel v.as a
za p0ijatelné dopravní náklady. Pokud nebude v objednávce uveden zp sob dopravy, bude zboží
dle množství a povahy zasláno p0epravní službou do 48 hodin, p0i.emž dopravné po AR v
hodnot3 dodávky nad 2000,- K. je zahrnuto v cen3. Výjimkou jsou smluvní zákazníci, pro které
platí smluvní podmínky.
Pokud není v objednávce uveden termín dodání, platí objednávka závazn3 až do úplného
vykrytí s termínem dodání ihned nebo jakmile bude možné zboží dodat.
Zboží je možno výjime.n3 objednávat i telefonicky, v tomto p0ípad3 prodávající neru.í za vznik
nep0esností, které mohou vzniknout p0eslechnutím.
Pokud nebude prodávající schopen dodat zboží dle objednávky kupujícího v požadovaném
množství, cen3 nebo termínu, je povinen tuto skute.nost bezodkladn3 oznámit kupujícímu
písemnou formou s uvedením možného náhradního termínu dodání. V tomto p0ípad3 je kupující
oprávn3n potvrzenou objednávku bezodkladn3 písemn3 stornovat bez jakýchkoli postih ze
strany prodávajícího.
Storno objednávky musí být vzájemn3 schválené zejména u položek, které nejsou b3žn3 na
sklad3 nebo které jsou dodávány ve velkém množství nebo na speciální zakázku.
V p0ípad3 storna objednávky nebo v p0ípad3 chybn3 objednaného a nebo vráceného zboží z
titulu kupujícího, je prodávající oprávn3n dle charakteru storna požadovat úhradu náklad ,
vzniklých stornem nebo vrácením zboží ve výši nejmén3 10% z hodnoty zboží. O možnosti
storna objednávky nebo vrácení zboží rozhodne prodávající.
'lánek IV.
Ceny

1. Ceny zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doru.ené kupujícímu.
2. Ceny uvedené prodávajícím se rozumí v.etn3 standardního obalu a v.etn3 p0ípadného cla a
dovozní p0irážky, avšak bez DPH, náklad na montáž a bez dalších poplatk . Pokud dojde ke
zm3n3 kurzu EUR/CZK v dob3 mezi potvrzením závazné objednávky kupujícího nebo
uzav0ením kupní smlouvy a dodávkou výrobk , kde zm3na kurzu p0esáhne 3%, je prodávající
oprávn3n cenu výrobk odpovídajícímu zp sobem zvýšit nebo snížit.
3. Náklady za obaly jsou, s výjimkou obal vratných, zahrnuty v cen3 výrobku.
'lánek V.
Platba
1. Ú.astníci smluvních vztah mezi prodávajícím a kupujícím se dohodly na t3chto platebních
podmínkách pokud v jednotlivých kupních smlouvách není stanoveno jinak, p0i.emž platí, že
kupující je povinen uhradit zboží p0ed jeho odb3rem (u bezhotovostních plateb se p0íkaz k
úhrad3 nebo jiný druh potvrzení o spln3ní závazku nepovažuje za platbu, zaplacením se rozumí
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výhradn3 den p0ipsání p0edm3tné .ástky na ú.et prodávajícího). U objednávek, které jsou
zadávány do výroby, m že prodávající požadovat zálohovou úhradu minimáln3 30% z celkové
hodnoty objednávky. Ú.astníci se dohodli, že dodací lh ta se po.ítá od p0ipsání zálohy, resp.
úhrady celé kupní ceny v p0ípad3 sjednání úhrady celé dodávky p0ed jejím odb3rem na ú.et
prodávajícího.
2. V p0ípad3 prodlení s úhradou faktury ze strany kupujícího, je prodávající oprávn3n bez
p0edchozího upozorn3ní ú.tovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z celkové dlužné .ástky
za každý den prodlení. Tímto není dot.en p0ípadný nárok na náhradu škody.
3. V p0ípad3 prodlení s úhradou splatné faktury více než 5 dní, vzniká prodávajícímu právo další
dodávky dle uzav0ených kupních smluv pozastavit po období prodlení s úhradou dlužných
plateb a právo požadovat platby za další dodávky p0edem .i v hotovosti p0i odb3ru zboží. Toto
ustanovení v p0ípad3 prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nahrazuje ustanovení upravující
platební podmínky v jednotlivých kupních smlouvách uzav0ených mezi smluvními stranami.
4. Pokud je kupující v prodlení delším než 3 m3síce po datu splatnosti, je prodávající oprávn3n od
smlouvy odstoupit písemným oznámením doru.eným kupujícímu. Prodávající má v takovém
p0ípad3 nárok na náhradu všech škod v této souvislosti mu vzniklých.
'lánek VI.
Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží p0echází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní
smlouvy. Úhrada se má za uskute.n3nou p0ipsáním .ástky na ú.et prodávajícího. Zachování
výhrady vlastnického práva ve prosp3ch prodávajícího z stává i p0i dalším prodeji kupujícím t0etí
osob3 a/nebo jeho p0ípadné další zpracování kupujícím nebo t0etí osobou. Kupující se zavazuje s
tímto seznámit svého odb3ratele.

'lánek VII.
Dodání
1. Dodací podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem .. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem
AR. Dodávky jsou provád3ny prodávajícím na jeho náklad do logistického centra v AR,
nesjednají-li smluvní strany výslovn3 jinak.
2. Specifikace dodacích podmínek stanovených kupujícím v objednávce jsou p0ibližné a pro
prodávajícího nezávazné. Závazná je dodací lh ta sjednaná v potvrzení objednávky (kupní
smlouv3, proforma faktu0e - viz. .l. II. VOP). Dodací lh ta se propor.n3 prodlužuje o prodlení
kupujícího s jakoukoli jeho povinností. Dodací lh ta je spln3na dnem odeslání zásilky, dnem
vyskladn3ní zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem p0ipravení zboží k p0evzetí kupujícím
nebo jím pov30eným dopravcem. Tímto dnem také vzniká právo prodávajícího fakturovat.
Prodávající si vyhrazuje právo expedovat zboží jinak p0ipravené k expedici do 3 dn od spln3ní
závazk kupujícího podle .l. V. VOP.
3. Prodávající je oprávn3n k .áste.ným dodávkám zboží. Dodací lh ty se prodlužují v p0ípad3
neo.ekávaných, prodávajícím nezavin3ných skute.ností, jako nap0. neo.ekávané zásahy vyšší
moci, stávky a další p0ekážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v p0ípad3,
jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatel prodávajícího. V tomto p0ípad3 je uplatn3ní
finan.ních nárok z d vodu prodlení v .i prodávajícímu vylou.eno. Škody vzniklé z d vodu
prodlení dodání zboží lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
4. Prodávající si vyhrazuje právo ur.it zp sob dodání zboží. Pokud není písemn3 sjednáno jinak,
jde úhrada dopravného k tíži kupujícího. Kupující p0ebírá nejpozd3ji odesláním zboží (p0edáním
zboží k p0eprav3) veškerá rizika vzniku škod na zboží. Odlišná ujednání lze písemn3 upravit v
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kupních smlouvách, zejména odvoláním na dodací paritu podle INCOTERMS 2000.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nep0evezme do 21 dn ode dne
sjednaného v kupní smlouv3, p0íp. kdy byl písemn3, telefonicky nebo faxem k odb3ru
prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), m že prodávající od kupní smlouvy odstoupit
a toto zboží prodat jiné osob3. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody nap0.
ušlý zisk apod.. Písemné odstoupení musí být doru.eno druhé smluvní stran3. Za neodebrané
zboží po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávn3n fakturovat
kupujícímu smluvní pokutu ve výši p0ijaté zálohy jinak 30 % hodnoty neodebraného zboží
uvedené v kupní smlouv3.
6. V p0ípad3, že došlo k následnému odb3ru neodebraného zboží a prodávající dosud nevyužil
práva odstoupení dle p0edchozího bodu, je prodávající oprávn3n požadovat na kupujícím
smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení p0esahující 21 dn ,
nejmén3 však 100 EUR.
7. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doru.ení faktury a lze je zapo.íst s p0ijatou zálohou a/nebo
jiným obdrženým pln3ním od kupujícího.
'lánek VIII.
Katalogy, vzorky, ceny a doklady vztahující se ke zboží
1. Nabídka výrobk prodávajícího vychází z platných katalog , vzork prezentovaných na
výstavách, prodejnách prodávajícího nebo zaslaných na vyžádání kupujícímu, spolu s
p0edloženou cenovou nabídkou prodávajícího obvykle formou ceníku s uvedením dodací parity,
slev a/nebo p0irážek. Nákresy, váha a rozm3ry výrobk (zboží) uvedené v katalozích jsou pouze
informativní, pokud nejsou výslovn3 ozna.eny jako závazné.
2. Ceny jsou uvád3ny bez DPH v p0íslušné m3n3, kterou stanoví prodávající pro prodej, pokud není
výslovn3 uvedeno, že se jedná o cenu v.etn3 DPH. V p0ípad3, že je cena uvedena bez DPH
p0ipo.ítává se k této cen3 DPH v zákonné výši. Pln3ní v EU mimo Aeskou republiku m že být
osvobozeno od platby .eské DPH, pokud kupující p0i objednávce p0edloží své IA DPH a potvrdí
umíst3ní zboží v EU.
3. Zboží bude kupujícímu dodáno na základ3 kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu také dodává
veškerou technickou dokumentaci a návody na použití zboží, který jsou povinni dodržovat
všichni uživatelé výrobk prodávajícího, jinak ztrácí nároky z reklamací vad zboží. V p0ípad3
dodávky zboží v demontovaném stavu pro kone.ného odb3ratele zavazuje se prodávající dodat
p0íslušné montážní návody.
'lánek IX.
Záru ní lh+ty
Záru.ní lh ty jsou ur.ovány dle zákonných ustanoveních zákona .. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, v platném zn3ní.
'lánek X.
Rozhodné právo, p#íslušnost soudu
1. Rozhodujícím právem je právo Aeské republiky. Uplatn3ní Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží je vylou.eno.
2. Smluvní vztahy mezi kupujícímu a prodávajícím se 0ídí zejména ustanoveními zákona ..
513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném zn3ní, p0ípadn3 i dalších provád3cích p0edpis
Aeské republiky.
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3. Místn3 p0íslušným soudem je pro ob3 smluvní strany v p0ípad3 obchodních spor Okresní soud
ve Strakonicích nebo Krajský soud v Aeských Bud3jovicích. Prodávající má však právo
dožadovat se svých nárok v sídle kupujícího.
4. Veškeré spory vyplývající ze smluvních vztah prodávajícího a kupujícího budou s kone.nou
platností rozhodnuty v rozhod.ím 0ízení p0ed Rozhod.ím soudem p0i Hospodá0ské komo0e
Aeské republiky a Agrární komo0e Aeské republiky, a to t0emi rozhodci jmenovanými v souladu
s platným rozhod.ím 0ádem.
5. Pokud se n3které ustanovení VOP dostane do rozporu s obchodním zákoníkem Aeské republiky,
platí p0íslušná úprava obchodního zákoníku, ostatní .lánky VOP z stávají nedot.eny.
'lánek XI.
Platební neschopnost kupujícího
Smluvní strany se dohodly, že prodávající je v p0ípad3 nabytí d vodné domn3nky, že kupující
nesplní platební podmínky z objednávky p0ijaté prodávajícím, je prodávající oprávn3n a kupující
s tímto souhlasí, vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zajišt3ní, schválenou prodávajícím
nebo pozastavit dodávku výrobk nebo odstoupit písemným oznámením od kupní smlouvy.
'lánek XII.
Vyšší moc
1. Prodávající ani kupující nemohou nést odpov3dnost za nespln3ní svých smluvních závazk z
d vodu vyšší moci.
2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí p sobení nep0edvídatelných událostí vyskytnuvších se po
uzav0ení kupní smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti
kterým nemohou strany p0ijmout dostate.ná opat0ení, jako jsou nap0. Stávky, výluky, blokády,
válka nebo hrozba války, pirátství, mobilizace, p0evraty, protivládní povstání .i nepokoje,
epidemie, teroristické útoky, rozsáhlé výpadky .innosti z d vodu živelních pohrom, nedostate.né
nebo nesprávné dodávky od subdodavatele z d vod zde uvedených, embarga, nebo nedostatku
surovin, vody .i energie, p0írodní pohromy takového rozsahu, že zabraQují nebo zpožRují pln3ní
smluvních závazk n3které ze smluvních stran.
3. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o
události, jejím za.átku a pravd3podobném trvání. Podobným zp sobem musí být sd3len okamžik
ukon.ení události.
4. Strana, na kterou se aplikuje p0ípad vyšší moci, musí u.init pat0i.ná opat0ení pro omezení nebo
minimalizaci d sledk t3chto událostí a k tomu musí p0edložit podrobný plán druhé stran3.
Prodávající a kupující musí spolupracovat p0i p0edcházení zpožd3ním nebo jakýmkoliv jiným
následk m.
5. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna podrobn3 dokladovat její vliv na pln3ní
p0íslušného ustanovení kupní smlouvy.
'lánek XIII.
Záv=re ná ustanovení a platnost
1. Podpisem kupní, p0ípadn3 jiné obdobné smlouvy nabývají VOP ú.innosti mezi smluvními
stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a p0ijímá je.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1.3.2008.

6

Reklama ní #ád
P0ípadné reklamace vy0ídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s
platným právním 0ádem. Reklama.ní 0ízení se 0ídí tímto Reklama.ním 0ádem, záru.ními
podmínkami pro ur.itý druh zboží, pop0. zákonem .. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném
zn3ní.
1. Kupující je povinen zboží bez zbyte.ného odkladu prohlédnout a o p0ípadných zjišt3ných
vadách neprodlen3 informovat prodávajícího.
2. Oznámení o zjišt3ných vadách musí kupující u.init písemn3 a do p3ti dn od p0evzetí zboží ho
poslat poštou .i p0epravní službou spolu s reklamovaným zbožím, kopií faktury a dodacího listu
na adresu sídla prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést p0esnou specifikaci
vady (popis vady nebo p0esné ur.ení, v .em se projevuje), po.et vadných kus , .íslo nebo
datum objednávky, .íslo zakázky, pop0. kupní smlouvy.
3. P0ed prvním použitím zboží je kupující povinen prostudovat technickou dokumentaci a
následn3 se t3mito informacemi d sledn3 0ídit. Kupující je dále povinen používat zboží pouze k
ú.elu, ke kterému je ur.eno a v souladu s podmínkami použití zboží danými prodávajícím. V
p0ípad3 nesprávného používání nebo prokázání zásahu kupujícího do výrobku nese
odpov3dnost kupující.
4. Za vady vzniklé p0epravní službou prodávající neru.í.
5. Pokud zboží po p0evzetí kupujícím není ve shod3 s objednávkou .i kupní smlouvou, má
kupující právo na to, aby prodávající bezplatn3 a bez zbyte.ného odkladu zboží uvedl do stavu
odpovídajícímu objednávce .i kupní smlouv3, a to na základ3 volby prodávajícího uvedené v
oznámení o zp sobu vy0ízení reklamace - dodáním chyb3jícího zboží nebo odstran3ním
ostatních vad zboží, a to opravou nebo dodáním náhradního zboží, pop0. slevou z kupní ceny, ve
lh tách dle bodu 6. tohoto Reklama.ního 0ádu. Jestliže kupující bez zbyte.ného odkladu,
nejpozd3ji do 5-ti pracovních dn , po obdržení oznámení o zp sobu vy0ízení reklamace od
prodávajícího nesd3lí prodávajícímu sv j nesouhlas, bude reklamace vy0ízena dle tohoto
oznámení o zp sobu vy0ízení reklamace, ve lh tách dle bodu 6. tohoto Reklama.ního 0ádu.
6. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozd3ji do sedmi pracovních dn od obdržení
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oznámení o zjišt3ných vadách, dle bodu 2. tohoto Reklama.ního 0ádu, o zp sobu vy0ízení
reklamace. Reklamace v.etn3 vady bude vy0ízena nejpozd3ji do 30-ti dn ode dne uplatn3ní
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
7. Reklama.ní 0ízení neopravQuje kupujícího k nezaplacení faktury za reklamované zboží.
Tento Reklama.ní 0ád nabývá ú.innosti 01.03.2008.

Reklama ní #ád pro spot#ebitele
Úvodní ustanovení
Tento Reklama.ní 0ád se vztahuje pouze na spot0ebitele (fyzické osoby nepodnikatele) a nelze ho
uplatnit u kupních smluv uzav0ených podle obchodního zákoníku.
Tento reklama.ní 0ád se 0ídí p0íslušnými ustanoveními ob.anského zákoníku, zákona .. 40/1964
Sb., ve zn3ní pozd3jších p0edpis , a blíže vymezuje a up0esQuje práva a povinnosti prodávajícího,
kterým je JOSEF TROŠKA – HOKNA, s místem podnikání Textilák 1338, 386 01 Strakonice, IA:
60652322, DIA: CZ 7207141678 (dále také „prodávající“) a kupujícího (dále také „zákazník“).
Reklama.ní 0ád se vztahuje na zboží, u n3hož jsou uplatQována v záru.ní dob3 práva kupujícího z
odpov3dnosti za vady.
'lánek I.
Dodání zboží
1. Kupující je oprávn3n prohlédnout zboží bezprost0edn3 p0i jeho p0evzetí za p0ítomnosti k tomu
oprávn3né osoby.
2. Jsou-li zjišt3ny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné p0i p0evzetí
zboží, vyhotoví se záznam o poškození. Kupující je oprávn3n v tomto p0ípad3 zboží nep0evzít.
3. Zjevné vady, poté kupující neprodlen3 reklamuje u prodávajícího.
'lánek II.
Záru ní podmínky
1. Vyskytnou-li se po p0evzetí zboží kupujícím vady zboží v záru.ní dob3, kupující je oprávn3n
uplatnit reklamaci.
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2. Délka záru.ní doby se 0ídí platnými ustanoveními ob.anského zákoníku nebo lh tou uvedenou
v kupní smlouv3 nebo vyzna.enou v záru.ním listu.
3. Záru.ní doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záru.ní oprav3. V p0ípad3 vým3ny
zboží získává kupující záruku novou v délce 24 m3síc nebo do doby trvání záruky p vodního
zboží, je-li tato delší.
'lánek III.
Vy#ízení reklamace
1. V p0ípad3 vad, které se vyskytnou v záru.ní dob3, se zboží reklamuje u prodávajícího na adrese
Josef Troška – HOKNA, s místem podnikání Textilák 1338, 386 01 Strakonice, IA: 60652322,
DIA: CZ 7207141678.
2. Kupující prokáže p vod zboží p0i záru.ní oprav3 p0edložením dokladu o koupi.
3. Reklamace v.etn3 odstran3ní vady musí být vy0ízena bez zbyte.ného odkladu, nejpozd3ji do 30
dn ode dne uplatn3ní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lh t3.
Po uplynutí této lh ty se kupujícímu p0iznávají stejná práva, jako by se jednalo o
neodstranitelnou vadu.
4. V p0ípad3, kdy je pot0eba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu st0edisku, kupující doru.í
na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu .i provozovny
prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a
dostate.n3 chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárok m p0epravy k0ehkého zboží a
ozna.í zásilku p0íslušnými symboly. Zboží musí být v p vodním obalu nebo obalu, který
zabrání poškození zboží p0i p0eprav3, v úplném stavu, v.etn3 p0íru.ek, kabel a veškerého
ostatního p0íslušenství. Kupující prokáže p vod zboží p0edložením dokladu o koupi.
5. Prodávající po 0ádném vy0ízení reklamace vyzve kupujícího k p0evzetí opraveného zboží.
6. V p0ípad3 zjišt3ní neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na vým3nu zboží nebo má
právo od smlouvy odstoupit.
7. Záruka se nevztahuje na b3žné opot0ebení zboží (nebo jeho díl ) zp sobené používáním.
Záru.ní doba všem osobám, používajícím zboží za ú.elem podnikání v režimu obchodního
zákoníku, není stanovena ob.anským zákoníkem a stanovuje se na základ3 dohody s kupujícím
– podnikatelem, .i záru.ním listem.
'lánek IV.
Rozsah záruky
Záruka zaniká v následujících p0ípadech:
nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která
pro tuto .innost není oprávn3ná,
porušením ochranných pe.etí a nálepek, pokud na zboží jsou,
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametr m uvedeným
v dokumentaci ke zboží,
nedovolená manipulace .i falšování záru.ního listu a doklad o koupi.
Záruka se nevztahuje na:
škody zp sobených živelnou katastrofou, pov3trnostními vlivy, mechanickým poškozením,
elektrostatickým nábojem,
vady zp sobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostate.nou
údržbou,
poškození zp sobená zapojením do sít3 neodpovídající p0íslušné ASN
na spot0ební materiál,
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'lánek V.
V=ci použité a v=ci prodávané za nižší cenu
1. Zakoupí-li zákazník od prodávajícího v3c, která je již p0i prodeji ozna.ena jako použitá nebo u
níž je zákazník seznámen se skute.ností, že má vadu nebo vady, prodávající neodpovídá za vady
takové v3ci, odpovídající mí0e používání nebo opot0ebení, které má v3c p0i p0evzetí zákazníkem
stejn3 jako za vady, na n3ž byl zákazník upozorn3n.
2. U v3cí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena
sjednána.
3. Má-li v3c prodávaná za nižší cenu nebo v3c použitá vadu, za kterou spole.nost odpovídá, má
zákazník místo práva na vým3nu v3ci právo na p0im30enou slevu.
4. U v3cí použitých práva z odpov3dnosti za vady v3ci zaniknou, nebyla-li uplatn3na do 24 m3síc
ode dne p0evzetí v3ci kupujícím. Prodávající m že tuto dobu v dohod3 se zákazníkem zkrátit, ne
však mén3 než na 12 m3síc ; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji v3ci.
'lánek VI.
Záv=re ná ustanovení
1. Záru.ní podmínky v tomto záru.ním 0ádu jsou platné pro všechny obchodní p0ípady, jejichž
ú.astníkem je spot0ebitel, pokud nejsou smluvn3 ujednány jiné záru.ní podmínky.
2. Ostatní podmínky se 0ídí dle ob.anského zákoníku, a zákona .. 634/1992 Sb. o ochran3
spot0ebitele.
3. Tento reklama.ní 0ád nabývá ú.innost 1.3.2008. Zm3ny reklama.ního 0ádu vyhrazeny.
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