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1.

PŘEDMĚT

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva
a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky související s
uzavíráním kupních smluv mezi prodávajícím SMART TRADING
COMPANY s.r.o., se sídlem Ostrava - Bartovice, U Statku 218,
PSČ 717 00, IČ 25894242 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a
kupujícími na straně druhé (dále jen „kupující“). Tyto VOP jsou
nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím
a kupujícím. Kupní smlouvou se rozumí také rámcová smlouva a
závazná objednávka kupujícího, tj. objednávka potvrzená
prodávajícím (dále také i jen jako „smlouva“).

1.2

1.3

Všechna ujednání mezi prodávajícím a kupujícím musí být učiněna
písemně, ústní ujednání nemají žádnou platnost.
Veškeré obchodní vztahy či spory, jež vzniknou mezi smluvními
stranami v souvislosti se smlouvou včetně vztahů či sporů
souvisejících se jejím uzavřením, platností i právy a povinnostmi
souvisejícími či v souvislosti s těmito smluvními podmínkami, se řídí
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

Lze-li objednávku/nabídku kupujícího podle § 1731 OZ kvalifikovat
jako návrh na uzavření smlouvy, potom je prodávající oprávněn tuto
objednávku/nabídku akceptovat do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího
doručení prodávajícímu. Na potvrzení objednávky/nabídky není
právní nárok.

2.3

2.4

2.5 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností v takové míře, že
změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech
prodávajícího a kupujícího (především dojde k podstatnému navýšení
cen surovin, materiálů, výrobních nákladů, mzdových nároků, které
dosáhnou či přesáhnou kupní cenu sjednanou mezi stranami), je
prodávající oprávněn domáhat se vůči kupujícímu obnovení jednání o
smlouvě. V ostatním přebírají smluvní strany na sebe nebezpečí
změny okolností, které jde k jejich tíži.

VOP mají ve vztahu k ostatním ujednáním smluvních stran obecnou
povahu. Ustanovení v individuální smlouvě mají přednost před
ustanoveními těchto VOP, pokud by s nimi byla v rozporu.

1.4

2.2

poskytne kupujícímu plnění. Uzavřením smlouvy kupující projevuje
souhlas s těmito VOP.

Pozdější akceptace objednávky se považuje za včasnou v případě, že
kupující bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, že
akceptaci objednávky považuje za včasnou. Včasným potvrzením
objednávky je uzavřena kupní smlouva a tyto obchodní podmínky se
stávají její nedílnou součástí.
Prodávající, kterému je objednávka/nabídka či návrh na uzavření
smlouvy určena, musí bezpodmínečně souhlasit s celým jejím
obsahem. Potvrzení objednávky/nabídky či akceptace návrhu, které
obsahuje dodatky, odchylky, výhrady, omezení či jiné změny, je
odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh, byť by takový
dodatek, odchylka, výhrada, omezení či jiná změna vedla pouze k
nepodstatné změně podmínek objednávky/nabídky či návrhu na
uzavření smlouvy. V případě, že prodávající zašle kupujícímu
potvrzení objednávky/nabídky či akceptace návrhu obsahující
dodatky, odchylky, výhrady, omezení či jiné změny (nový návrh), je
kupující povinen prodávajícímu do 5-ti pracovních dnů sdělit, zda
s takovým návrhem souhlasí. Pokud kupující ve lhůtě do 5-ti
pracovních dnů od odeslání nového návrhu ze strany prodávajícího
nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, platí, že s novým návrhem
souhlasí.
Objednávky i jejich akceptaci je možno činit emailem či poštou.
Objednávka musí obsahovat datum objednání, specifikaci druhu a
množství objednaného zboží, kupní cenu, termín, místo a způsob
dodání a podpis oprávněné osoby. Dodatky a změny jsou platné jen
v písemné podobě po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření
kupní smlouvy. Kupní smlouva je považována za uzavřenou také
okamžikem, kdy prodávající na základě učiněné objednávky
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3.

DODACÍ PODMÍNKY

3.1

Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle
uzavřené kupní smlouvy. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit
za něj kupní cenu v dohodnutých termínech.

3.2

Dodací lhůta začíná běžet okamžikem uzavření kupní smlouvy, avšak
ne před opatřením případných úředních schválení, povolení nebo
jiných podkladů, které si musí kupující obstarat. Začátek uvedené
dodací lhůty předpokládá dále objasnění všech technických,
obchodních či dalších otázek nezbytných k dodávce. Dodržení
dodavatelské povinnosti prodávajícího předpokládá dále včasné a
řádné plnění ostatních závazků kupujícího.

3.3

Objednávky/nabídky kupujícího mohou být omezeny nebo zrušeny z
důvodů na straně prodávajícího (např. s přihlédnutím k výrobním
možnostem a možné době dodání). V takovém případě se
prodávající zavazuje tuto nemožnost kupujícímu oznámit bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění a v takovém případě nenese
odpovědnost za případné škody tím způsobené.

3.4

Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží podle
kupní smlouvy způsobené skutečnostmi, které nemohl při
vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou
kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při celní kontrole,
technické a logistické potíže při přepravě apod.

3.5

Prodávající nese podle zákonných ustanovení odpovědnost za
prodlení tehdy, pokud se jím zaviněné zpoždění dodávky zakládá na
zaviněném porušení podstatné/zásadní smluvní povinnosti
prodávajícího; v tomto případě se ale odpovědnost za náhradu škody
omezuje na skutečnou a prokazatelnou škodu a nikoli na ušlý zisk.
Maximální souhrnná výše náhrady škody však nepřekročí 50% ceny
zboží dle kupní smlouvy.

3.6

Kupující je povinen převzít si zboží při jeho dodání. Je-li kupující v
prodlení s převzetím zboží, poskytne mu prodávající přiměřenou
lhůtu pro odběr, maximálně však 7 (sedm) dnů. Po marném uplynutí
této lhůty je prodávající podle svého výlučného uvážení oprávněn se
rozhodnout buď pro poskytnutí náhradní lhůty kupujícímu k odběru
zboží, nebo pro okamžité odstoupení od smlouvy. Bude-li kupující
vyzván prodávajícím k odběru objednaného zboží v prodávajícím
poskytnuté náhradní lhůtě, je prodávající podle svého výlučného
uvážení oprávněn účtovat skladné ve výši 0,1 % (desetiny procenta)
z ceny neodebraného zboží bez DPH denně po celou dobu skladování
tohoto zboží. Nebude-li zboží odebráno kupujícím ani v náhradní
lhůtě, pak je prodávající oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody podle obecně závazných předpisů s tím, že se hradí
nejen prokazatelná skutečná škoda, ale i ušlý zisk.
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3.7

3.8

3.9

Dodání zboží je uskutečněno:
a) jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění,
b) jeho předáním prvnímu dopravci určenému kupujícím; zajišťuje-li
přepravu zboží kupující,
c) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího;
zajišťuje-li přepravu zboží prodávající,
d) když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě
sídla prodávajícího anebo v jiném místě určeném prodávajícím.

dodání zboží včetně zasílacího listu vratných obalů. V případě
nutnosti je možné ze strany kupujícího písemně požádat o
prodloužení lhůty pro vrácení vratného obalu.
4.9

Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky zboží, jakož i splnit
dodávku před dohodnutým termínem dodání zboží. Jestliže je
dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak případné
prodlení na straně prodávajícího s částí zboží neopravňuje kupujícího
k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy.

Pokud kupující nesplní podmínky uvedené v odst. 4.8., bude mu
vyúčtována evidenční hodnota daného vratného obalu snížená o již
zaplacenou hodnotu opotřebení samostatným daňovým dokladem,
který bude kupující povinen zaplatit v patnácti (15) denní lhůtě
splatnosti od data jeho vystavení. Po zaplacení vyúčtované evidenční
hodnoty vratného obalu přejde vlastnictví daného obalu z
prodávajícího na kupujícího.

4.10 Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění splňuje veškeré
požadavky kladené na něj právními předpisy České republiky a
Evropské unie. Prodávající nejpozději s předáním předmětu plnění
předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci.

Kupující je povinen v objednávce sdělit Prodávajícímu, pro kterou
zemi bude nakupované zboží určeno. Kupující není oprávněn bez
předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyvézt toto zboží do
jiných zemí, než je stanoveno v kupní smlouvě (re-export). Při
porušení této povinnosti je prodávající oprávněn okamžitě odstoupit
od dané smlouvy pro její podstatné porušení.

5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Kupní cena bude mezi smluvními stranami dohodnuta v kupní
smlouvě. V případě, že nebude kupní cena mezi prodávajícím a
kupujícím výslovně ujednána platí, že kupující kupuje objednané
zboží za ceny uvedené v ceníku prodávajícího platného v den
uzavření kupní smlouvy.

5.2

Kupní cena bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem
prodávajícího – fakturou. Splatnost faktury bude stanovena v
souladu s platebními podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě.
Pokud nebude v kupní smlouvě ujednáno jinak, činí lhůta splatnosti
daňového dokladu – faktury 14 kalendářních dnů od data vystavení.
Daňový doklad bude kupujícímu předán při dodání zboží spolu s
dodacím listem, jeho převzetí bude potvrzeno. Po domluvě
s kupujícím je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu fakturu v
elektronické podobě i kdykoli po dodání zboží. Toto neplatí v
případě, že prodávající vymíní hotovostní úhradu zboží při jeho
předání, kdy bude daňový doklad vydán oproti zaplacení kupní ceny.
V případě částečného dodání je pak prodávající oprávněn fakturovat
dodanou část zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu.

Nebezpečí škody na zboží nese prodávající, a to až do předání a
převzetí zboží kupujícím.

5.3

4.4 Pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností, přechází
nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení předmětu
koupě (nebezpečí škody) na kupujícího v době, ve které se dostal
kupující buď do prodlení s převzetím věci nebo do prodlení s platbou.
To platí i v případě, že je předmět plnění předáván dopravci pro
přepravu ke kupujícímu.

Kupující uhradí prodávajícímu fakturovanou částku tak, aby
nejpozději v den splatnosti faktury byla celková kupní cena připsána
na účtu prodávajícího, pokud není ve smlouvě dohodnut jiný postup
(např. zálohová platba, platba v hotovosti apod.).

5.4

Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn
pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží
nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu. Bylo-li
ve smlouvě sjednáno zajištění závazku kupujícího zaplatit kupní
cenu, je kupující povinen ve sjednané době předat prodávajícímu
doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu
se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající
odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže
kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě
stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy okamžitě
odstoupit pro její podstatné porušení.

5.5

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží
(nebo jeho části), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6

Prodávající je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních
povinností vůči kupujícímu až do úplné úhrady všech svých splatných
pohledávek, jež má za kupujícím. V takovém případě bude kupující

3.10 Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit další dodávky zboží
kupujícímu a neuzavírat nové kupní smlouvy na dodávky zboží při
existenci jakékoliv peněžité pohledávky po lhůtě splatnosti vůči
kupujícímu.
4.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ,
OBAL ZBOŽÍ

4.1

Vlastnické právo k dodávanému zboží náleží prodávajícímu, a to až
do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží a případných dalších
pohledávek, které má prodávající vůči kupujícímu.

4.2 Zboží musí být dodáno v množství, jakosti, provedení, obalu a dalších
podmínkách v souladu s kupní smlouvou. Nejsou-li jakost a
provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných
pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
4.3

4.5

Prodávající je povinen dodat a kupující je povinen převzít zboží
včetně příslušných obalů, se kterými se zboží obvykle dodává. Obaly
jsou klasifikovány jako nevratné nebo vratné z pohledu jejich
charakteru, pořízení a účtování.

4.6

Cena nevratných obalů je zahrnuta do ceny prodávaného zboží.

4.7

U vratných obalů má prodávající právo účtovat jejich hodnotu
opotřebení vedle kupní ceny dodaného zboží na stejném daňovém
dokladu. Kupující je povinen uhradit hodnotu opotřebení vratných
obalů společně s kupní cenou dodaného zboží. Hodnota opotřebení
vratného obalu je stanovena z evidenční hodnoty vratného obalu.

4.8

Kupující je povinen na své náklady vrátit zpět prodávajícímu
nepoškozené vratné obaly ve lhůtě sto dvacet (120) dnů ode dne
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povinen nahradit prodávajícímu veškeré škody, náklady a výdaje
vzniklé prodávajícímu.
5.7

Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich části)
kupujícího vůči prodávajícímu třetím osobám je možné pouze s
výslovným písemným souhlasem prodávajícího a platí pouze pro
jednotlivý případ.

6.

ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A NÁHRADA ŠKODY

6.1

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení
dohodnutých v kupní smlouvě. Není-li ujednáno jinak, musí mít
dodané zboží vlastnosti vhodné pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro
účel obvyklý.

6.2

Kupující je povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho dodání.
Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce (vady zjevné), je
kupující povinen vytknout již v dodacím listě. Stejně tak je povinen
vytknout i plnění jiného než objednaného druhu zboží či dodání
zjevně jiného množství zboží, než jaké bylo objednáno.

6.3

Pokud vada není oznámena včas ve výše uvedených lhůtách a
způsobem uvedeným výše, veškerá práva kupujícího spojená s
předmětnou vadou zanikají a kupující bude odpovědný za veškeré
škody .

6.5

Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu,
v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k
přezkoumání existence a posouzení vad ze strany prodávajícího.
Reklamované zboží je kupující povinen skladovat odděleně od
ostatního zboží až do doby vyřízení reklamace. Kupující je rovněž
povinen umožnit prodávajícímu kontrolu reklamovaného zboží a
odběr zkušebních vzorků pro ověření oprávněnosti reklamace.
Kupující se nemůže domáhat práv z vadného plnění, jestliže dodané
zboží sám znehodnotí, vydá v nebezpečí znehodnocení či jej použije
tak, že zjištění příčin vad bude znemožněno či znesnadněno nebo
jestliže zboží bude naloženo do znečištěných dopravních prostředků,
popř. bude skladováno v prostorách s nevyhovujícími klimatickými
podmínkami.

6.6

Neposkytne-li prodávající delší záruku, platí, že prodávající poskytuje
na zboží záruku v délce dvanáct (12) měsíců ode dne dodání zboží
kupujícímu.

6.8

Pro vyměněné nebo opravené části zboží platí šesti (6) měsíční
záruční doba a podmínky reklamačního řízení jako pro původně
dodaný předmět plnění.

6.9

Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé
porušením povinnosti v souvislosti se smlouvou. Za nepřímé a
následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty,
náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění
náhradních energetických dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé
jako následek pozdního dodání zboží, nedosažení plné shody zboží
se smlouvou, nedosažení zaručených parametrů zboží apod.

6.10 V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není
prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady předmětu plnění na
jiném místě než ve svém sídle nebo v místě smluveném pro dodání
zboží.

Jiné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného
odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny později při vynaložení
odborné péče, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží. Tyto
vady je nutno uplatnit písemně v sídle prodávajícího. Oznámení o
vadách musí obsahovat číslo kupní smlouvy (popř. objednávky či
faktury), popis vady a/nebo přesné určení, jak se vada projevuje,
způsob jejího zjištění, počet vadných kusů, veškeré možné označení
vadného zboží pro jeho identifikaci a fotodokumentaci vadného
zboží.

6.4

6.7

6.11 Kupující je povinen zakoupené zboží skladovat v souladu s účelem
použití daného zboží (indoor/outdoor). V případě, že je zboží
skladováno v souladu s jeho účelem ve venkovních prostorách,
kupující je povinen jej skladovat bez transportní fólie. V případě
porušení některé povinnosti kupujícího popsané v tomto odstavci
neodpovídá prodávající za jakékoliv vady dodaného zboží.

Kupující má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pokud je vadné plnění
nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění
vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud je vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má kupující nároky dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku. Neučiní-li kupující volbu mezi
zákonnými nároky do deseti (10) dnů ode dne uplatnění reklamace,
platí, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou
slevu z kupní ceny formou dobropisu ve výši odpovídající rozdílu cen
vadného a bezvadného zboží. Pokud již byla kupní cena kupujícím
zaplacena, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část zaplacené
ceny odpovídající přiměřené slevě dle předchozí věty. Kupující je
povinen prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost nutnou k
řádnému zjištění a odstranění vady.
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7.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

7.1

Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v
příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti,
které souvisejí se závodem prodávajícího a dále všechny údaje jako
obchodní tajemství výslovně označené, smlouva a skutečnosti v ní
obsažené, včetně informací, které si v rámci jednání obě smluvní
strany v souvislosti s jejím uzavřením poskytly, jsou předmětem
obchodního tajemství a jejich zpřístupnění třetím osobám je možné
pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany.

8.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména
prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek
splatných dle smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních
podmínek déle jak 30 dní, prodlení prodávajícího s dodáním zboží po
dobu delší než jeden měsíc, prodlení kupujícího s převzetím zboží dle
čl. 3.6, re-export zboží bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího dle čl. 3.10, nezajištění závazku k zaplacení kupní ceny
kupujícím dle čl. 5.4, porušení obchodního tajemství dle čl. 7.1.
V případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze
smlouvy, je dotčená strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

8.2

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení
smluvní strany odstupující od kupní smlouvy druhé smluvní straně.

8.3

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu
vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce
anebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu
anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění
povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z
důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí,
které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopen
dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami či smlouvě, popř. v náhradní lhůtě
dohodnuté s kupujícím, anebo ve sjednané ceně či ceně uvedené
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v ceníku prodávajícího. Prodávající je povinen o této skutečnosti
bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu případně uhrazenou
kupní cenu za zboží. Prodávající však neodpovídá kupujícímu za
případnou škodu vzniklou odstoupením z důvodů uvedených
v tomto odstavci.
9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Kupující se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP,
všechna jejich ustanovení považuje za srozumitelná, byla mu
dostatečně vysvětlena a neodchylují se závažně a bez zvláštního
důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných
případech.

9.2 Prodávající může každoročně měnit své VOP, jejich aktuální znění je
dostupné
na
internetových
stránkách
prodávajícího
www.smarttrading.cz. Nově uzavírané kupní smlouvy se budou vždy
řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené kupní smlouvy se nové
znění VOP bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.
9.3 Pokud smlouva nebo tyto VOP pro konkrétní smluvní ustanovení,
podmínku či termín výslovně nestanoví jinak, jakékoli úpravy
smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny pouze formou
písemného číslovaného a datovaného dodatku, který musí být řádně
podepsán oběma smluvními stranami.
9.4 Veškeré vztahy neupravené těmito VOP či kupní smlouvou se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.5 Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů se sjednává místní příslušnost soudu dle
sídla prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy.
9.5

Veškeré písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i
tehdy, pokud doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese
sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku se
adresát nevyskytuje, odstěhoval se, nemá schránku, zásilku si
nepřevzal nebo bylo převzetí zásilky odmítnuto.

9.6 Kupující a prodávající se dále dohodli, že prodávající je oprávněn
proti pohledávce kupujícího započíst své pohledávky, tedy i své
pohledávky vůči kupujícímu, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb. považovat za nejisté nebo neurčité. Kupující
není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku
vůči prodávajícímu.
9.7

Žádná ze stran není oprávněna postoupit jakoukoliv svou
pohledávku vzniklou v souvislosti se smlouvou bez písemného
souhlasu druhé strany.

9.8

Tyto VOP jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné jako součást
uzavřené kupní smlouvy.

9.9

Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP bude
shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným,
neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních
ustanovení smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto
zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná
ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a
podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a
účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či
nevymahatelným ustanovením.

9.10 Tyto VOP jsou účinné od 10. 8. 2018.
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