OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVOD
1.1 Obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při dodávání
zboží prodávajícím kupujícímu.
2. OBCHODNÍ VZTAH
2.1 Smlouva má charakter rámcové smlouvy a bude ve smyslu dále uvedených podmínek
naplňována jednotlivými objednávkami kupujícího.
2.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, které je předmětem této smlouvy, vyhovuje a je
ve shodě s veškerými příslušnými předpisy a normami platnými v České republice.
3. CENY
3.1 Ceny zboží, které jsou průběžně aktualizovány na internetové adrese www.vo-vysocina.cz
jsou jednotkové a zahrnují cenu nevratných obalů a cenu dopravy při objednávce nad 2.000,Kč bez DPH.
3. 2 Dopravné a balné u objednávek do 2.000,-Kč účtujeme 80,-Kč.
3.3 Jednotková cena je stanovena bez DPH a bude účtována v Kč v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. REALIZACE OBJEDNÁVEK
4.1 Realizace objednávek zboží
4.1.1 Dodávka zboží, které je v základní nabídce prodávajícího, bude specifikována kupujícím
v objednávce doručené prodávajícímu faxem, e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně.
4.1.2 Objednávka zboží musí obsahovat:
- firmu a sídlo kupujícího a prodávajícího
- DIČ a IČ kupujícího
- číslo objednávky
- množství požadovaného zboží, měrná jednotka
- požadované datum a místo dodání zboží
- podpis oprávněné osoby kupujícího
4.1.3 Dodací lhůta od přijmutí objednávky je 5 pracovních dní.
4.2 Potvrzení objednávky – vznik kupní smlouvy
4.2.1 V případě, že prodávající do 48 hodin obdrženou objednávku nepotvrdí, má se za to, že
je tato objednávka ze strany prodávajícího odmítnuta.
4.2.2 V případě, že prodávající ve stanovené lhůtě objednávku potvrdí, je uzavřena kupní
smlouva.

5. POŽADAVKY NA LOGISTIKU
5.1 Prodávající je povinen pro každou dodávku poskytnout řádné balení úměrné použitému
typu dopravy a povaze zboží. Balení bude poskytováno odděleně pro každé místo dodání.
5.2 Dodávky a dokumenty
5.2.1 Místem dodání budou jednotlivá místa určená kupujícím, která budou detailně
specifikována v jednotlivých objednávkách.
5.2.2 Veškeré dokumenty (dodací list, faktura aj.) jsou dodávány se zbožím, e-mailem nebo
poštou na adresu kupujícího.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Sjednanou cenu každé převzaté a samostatně fakturované dodávky zboží zaplatí kupující
přímou platbou na bankovní účet prodávajícího po převzetí (doručení) faktury nebo hotově při
doručení zboží (dobírkou).
6.2 První objednávka nového kupujícího je vždy hrazena předem na bankovní účet
prodávajícího nebo hotově při osobním převzetí zboží.
6.3 Splatnost faktur se řídí dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
7. ZÁRUKA
7.1 Záruční lhůta pro dodané zboží činí 24 měsíců, pokud není výrobcem stanoveno jinak a
počíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
8. ÚROK Z PRODLENÍ
8.1 Bude-li kupující v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), je prodávající
oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
9. VLASTNICKÉ PRÁVO
9.1 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením
kupní ceny zboží kupujícím prodávajícímu.
9.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží.

