OBCHODNÍ PODMÍNKY
Milan Ratajský, Kollárova 575, 696 42 Vracov, IČ 45507775, CZ6004250549

1. Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazky mezi společností Milan Ratajský v postavení prodávajícího a
právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují, v
postavení kupujícího (společně dále také jen strany), v rozsahu, ve kterém závazek stran není upraven
samostatnou smlouvu o podmínkách prodeje zboží. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí příslušné kupní
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Předmět smlouvy
Předmětem kupní smlouvy jsou dodávky zboží na základě jednotlivých předložených objednávek kupujícím,
které specifikují druh, množství, cenu, termín dodávky a, které byly prodávajícím akceptovány.

3. Způsob uzavírání kupních smluv
Kupující písemně, telefonicky, osobně či prostřednictvím elektronické pošty objedná dodání zboží u
prodávajícího, přičemž pro kupujícího je závazný obsah objednávky co do ceny zboží uvedené v ceníku (vč.
případné ceny dopravy), který od prodávajícího oproti svému podpisu převzal.
Pokud prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením
objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.
Dílčí dodávky v době plnění kupní smlouvy jsou přípustné.
Zboží bude dodáno v obvyklé jakosti a provedení.

4.Místo a doba plnění
Místo plnění je sídlo prodávajícího, není-li ujednáno jinak.
Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu ze skladu prodávajícího nebo jeho předáním prvnímu dopravci k
přepravě pro kupujícího, má-li být zboží prodávajícím odesláno, nebo oznámením prodávajícího kupujícímu o
plnění uskladněním zboží.

5. Kupní cena
Ceny jsou určeny platným ceníkem prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy a nezahrnují daň z přidané
hodnoty.

6. Nabytí vlastnického práva ke zboží
Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí
odebrané zboží včas a řádně, má prodávající nárok požadovat vrácení dodaného zboží včetně vratných obalů.

7. Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

8. Odpovědnost za vady zboží, reklamace
Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na
kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. a dále zavazuje, že dodané zboží si zachová po
stanovenou dobu smluvené vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé – záruka za jakost. Záruční doba činí 6 měsíců od
data přechodu nebezpečí škody na zboží.
Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží,
přičemž se přihlédne k povaze zboží, nejpozději však do 3 dnů. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo
nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad
zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody
na zboží.
Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady
písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu
zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do 3 dnů). Oznámenou volbu nároku již
kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.
Kupující nemá práva z vadného plnění prodávajícího, pokud je neuplatní včas. Bez ohledu na předcházející větu,
nemá kupující práva z vadného plnění, neuplatnil-li je do šesti měsíců od přechodu nebezpečí na zboží.
Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly
způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi (např. neodbornou manipulací nebo
špatným skladováním) a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
Záruka za jakost zaniká zpracováním zboží ve výrobě kupujícího.
Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné nebo telefonické oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků
kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu
veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30-ti
kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným,
učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.
Kupující se vzdává svých práv na náhradu újmy způsobené vadou zboží, a to v maximálním rozsahu povoleném
dispozitivními ustanoveními zákona (tzn. s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, újmy na
přirozených právech člověka a újmy způsobené slabší straně); tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad zboží
dle ujednání mezi smluvními stranami. Bez ohledu na výše uvedené se kupující vzdává veškerých případných
práv na náhradu nemajetkové újmy, ušlého zisku a jakékoli další nepřímé újmy způsobené vadou zboží. Smluvní
strany výslovně vylučují použití § 1924 občanského zákoníku.

9. Obaly a balení
Zboží bude baleno podle obvyklých zvyklostí.

10. Smluvní pokuty
V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, včetně
stornování objednaného zboží, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží, které neodebral.
V případě, že kupující neodebere zboží do 7 kalendářních dnů poté, co obdržel termínované písemné vyzvání k
odvozu zboží, uhradí prodávajícímu navíc smluvní pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží.
V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z
prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty sjednané kupní smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat soudně.
Ujednáním o smluvní pokutě či smluvním úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na zákonné
majetkové sankce, jakož i nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání
Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Kupující prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel a odborník v oboru činností, do kterého spadá
zboží, jež má být jím na základě této smlouvy nakupováno. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.
Kupní smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným projevem smluvních stran.
Všechny spory, vyplývající z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především
vzájemnou dohodou.

