1. Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a
kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je firma Zdeněk Vraný - kovovýroba se sídlem
Tusarova 1519/22, Praha 7 podnikající na základě ŽL vydaného OÚ pro Prahu 7 pod č.j.
ŽO/954/92, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“, která je součástí těchto
obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve
vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), a kupující
podnikatele (dále jen „podnikatel“).
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními
podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb.,
občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a
dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními
podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb.
(dále jen „obch. Z.“) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o
způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje
prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to
ve smyslu platných ustanovení § 443 – 446 obch. Z., resp. § 601 o.z.
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že
s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží
kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako
uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující
souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je
jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není
přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích
vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces
srozumitelně popsán.
Poskytnutí osobních údajů
Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a
archivaci údajů o kupujícím, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Prodávající se
zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje
budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje
zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím

subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při
respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Cenové kategorie
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená
v Cenové nabídce v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není
cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy
v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 2 dnů od
prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či
nikoliv, čímž není nijak dotčeno v čl. 7 uvedené právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od
smlouvy.
3. Objednávání
Objednávat je možno následujícími způsoby:
Osobně (písemnou formou)
elektronickou poštou
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k
úspěšnému splnění objednávky, tj.:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím,
případně okamžikem uhrazení dohodnuté zálohy. V případě změny objednávky je takto
změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky
prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již
předal zboží dle původní objednávky, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě
úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné
důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající
po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny
zboží.
4. Dodací podmínky
Osobní odběr: termín dodání je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat. Prodávající odpovídá
spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je
bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující
nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.
5. Platební podmínky
a) Hotově při osobním odběru do 5 tisíc Kč
b) Převodem na základě splatnosti faktury – splatností faktury se rozumí 14 dní

c) Při nedodržení splatnosti má dodavatel právo dle tohoto ujednání, fakturovat smluvní
pokutu 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení
6. Zrušení smlouvy dohodou
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní
smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro
případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu
zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství, nejedná se o zboží
upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Dohoda o
zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním
zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou
prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním
neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.
7. množstevní slevy a expresní příplatky
určují se individuálně, řídí se naplněností výroby, obecně platí tato pravidla
příplatkové sazby:
výroba a montáž do 14-ti dnů

+5%

do jednoho týdne

+15%

do tří pracovních dnů

+25%

10-49ks

-5%

50-100ks

-15%

množstevní slevy:

(jednotlivé slevy a příplatky není možno sčítat a vzájemně kombinovat)
Sleva za hotovostní platbu: -5% z ceny díla

