ELEKTRON – ETTO, s.r.o.
výroba elektrických odporových topných těles

Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti ELEKTRON-ETTO, s.r.o. se sídlem Hustopeče nad Bečvou, Školní 185, PSČ 753 66, IČ 269
06 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40028
1. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala společnost ELEKTRON-ETTO, s.r.o. se sídlem
Hustopeče nad Bečvou, Školní 185, PSČ 753 66, IČ 269 06 040, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 40028.
Potvrzením těchto VOP, které kupující učiní buď ve své objednávce požadovaného zboží nebo tím, že je jeho
souhlas obsažen v kupní smlouvě, se tyto VOP stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jejich změny
mohou být provedeny na základě dohody obou stran pouze v písemné formě.
Pokud jsou v kupní smlouvě dohodnuta odchylná ujednání, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Rovněž tak se tyto VOP stávají součástí kupní smlouvy, pokud na ně prodávající uvede odkaz v některém z
dodacích dokladů vystavených prodávajícím k poskytnuté dodávce zboží.
Obdobně se tyto VOP stávají součástí kupní smlouvy, pokud kupující s prodávajícím uzavře dlouhodobou
(rámcovou) smlouvu, která na dohodnuté období pro smluvní strany stanoví platnost a závaznost těchto VOP.
2. Uzavření Kupní smlouvy
Veškerá prezentace zboží poskytovaná prodávajícím je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít
kupní smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží.
Pro objednání zboží uvede kupující ve své objednávce zejména informace o:
- objednávaném zboží (zejména typové číslo, provedení, množství)
- způsobu úhrady kupní ceny zboží
- požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje
objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je takto pro smluvní strany závazným
návrhem kupní smlouvy.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí písemně nebo elektronickou poštou kupujícímu skutečnost,
že objednávku obdržel.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( s údaji o množství zboží, výši kupní ceny,
předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či
telefonicky).
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Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu písemnou nebo elektronickou poštou.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až
akceptací kupujícího.
Kupující prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy si hradí kupující sám.
3. Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 189158951/0300 vedený u ČSOB Valašské Meziříčí (dále jen
„účet prodávajícího“).
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží
ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
4. Přeprava, dodání a převzetí zboží
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen na tomto místě převzít zboží při dodání.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci.
5. Práva z vadného plnění
a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že
v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
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- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
používá,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
b) V rozsahu výše uvedené odpovědnosti poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost jím prodávaného zboží,
a to po dobu 6.. měsíců od odevzdání zboží kupujícímu.
c) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání nebo u
prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v
písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
6. Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1
písem. e) občanského zákoníku.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto VOP upraveny, se řídí příslušnými platnými
právními předpisy, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb. o koupi.
7. Doručování
Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu,
není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a
považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní
době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na
adresu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
8. Závěrečná ustanovení
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo
sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ................
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
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osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy
Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplaných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či
obchodních podmínek vyžadují písemnou formou.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: ELEKTRON-ETTO, s.r.o., školní 185, 753 66 Hustopeče
nad Bečvou, adresa elektronické pošty: info@etto.cz, etto@etto.cz, telefon: 581 626 366
V Hustopečích nad Bečvou, dne 23.6.2015
ELEKTRON-ETTO, s.r.o.
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