Všeobecné obchodní podmínky pro společnosti
CTIBOR TOMEŠ
PRIMA-KUCHYNĚ a PRIMA-INTERIÉRY
Platné od 1.6.2013
Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Ctibor TOMEŠ., se sídlem Blšany u Loun 114, PSČ 440 01, IČO: 44539258,
1.

Úvod
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Ctibor TOMEŠ, výše uvedeného jako
prodávajícího a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží.
1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně
stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní
podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

2.

Dodání
2.1. Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy,
uhradí-li předtím zálohu z kupní ceny, na kterou se předem domluvil s prodávajícím.
2.2. Zboží bude dodáno kupujícímu na adresu uvedenou v kupní smlouvě, není li uvedeno jinak. Kupující je povinen
zajistit přístupovou cestu. Pro ostatní případy je odběrným místem prodejna v Lounech ulice Topolová 2683,
nebo provozovna v obci Chlumčany u Loun, čp 94.
2.3.

V případě neodebrání zboží, nebo neumožnění dodání zboží do 14 dnů od předání informace, že je zboží
k dispozici, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1% z prodejní ceny za
den uskladnění

2.4. Při převzetí zboží je kupující povinen se prokázat originálem kupní smlouvy.
2.5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke
změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s
kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme
i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu,
popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
2.6. Dodací lhůty jsou závislé na vytíženosti a kapacitách dodavatelů, u montovaných kuchyní a skříní se pohybují od
3-6 týdnů, u podlah od 1-3 týdnů, u dveří od 3-12 týdnů. O konkrétním termínu dodání bude kupující informován
okamžitě po obdržení termínu od dodavatele
3.

Cena
3.1. Ceny za zboží je vždy uvedena v kupní smlouvě a zákazník ji stvrzuje svým podpisem. V ceně není zakalkulována
montáž, doprava a doplňkové služby (není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak) tyto ceny jsou účtovány samostatně
3.2. Ceny v kupní smlouvě jsou vždy včetně DPH

4.

Platba
4.1. Kupující je povinen doplatit prodávajícímu kupní cenu při předání zboží jak na prodejně, tak při předání díla na
adrese určené kupujícím. V obou případech mu bude předána konečná faktura až po zaplacení celé částky
4.2. Kupující je povinen uhradit poměrnou část kupní ceny uvedenou v kupní smlouvě jako záloha, buď a) při uzavření
kupní smlouvy hotově, b) kreditní kartou nebo c) převodem na účet určený prodávajícím, v tomto případě začíná
běžet platnost kupní smlouvy dnem připsání částky na účet prodávajícího
4.3. Nedoplatí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží. Propadá
prodávajícímu záloha zaplacená při podpisu smlouvy, jako kompenzace nákladů vzniklých výrobou, montáží a
dodáním zboží. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou a nebude po
kupujícím vymáhat další náhrady škody, pokud mu prokazatelně nevzniknou
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5.

Vlastnictví
5.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ve sjednaném místě, toto potvrdí
podpisem předávacího protokolu, popřípadě dodacího listu
5.2. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do doby, kdy kupující zaplatí prodávajícímu celou kupní cenu a splní
veškeré své platební závazky vůči prodávajícímu, včetně platebních závazků z jiných smluv uzavřených mezi
kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet
prodávajícího.

6.

Reklamace
6.1. Viz reklamační řád

7.

Závěr
7.1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní
smlouvy občanským zákonem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č.
634/1992 Sb. v platném znění). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou
obchodním zákonem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ustanovení čl. VI. těchto obchodních
podmínek se nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do
výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí,
jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně.
7.2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající
z této smlouvy na třetí osobu.
7.3. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky
musejí být učiněny v písemné formě.
7.4. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi
ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
7.5. Kupující podpisem kupní smlouvy potvrzuje specifikaci výrobků v kupní smlouvě (provedení, vlastnosti a
parametry), které objednal na základě vlastního výběru, požadavků a případné předložené dokumentace, jejíž
převzetí prodávající musí potvrdit písemně. V případě předložení doplňující dokumentace po potvrzení kupní
smlouvy nebude brán zřetel na změny.
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