OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti MEGATRON, s.r.o., IČ: 457 99 300, se sídlem Mrštíkova 214/16, 100 00 Praha 10 –
Strašnice, jako prodávajícím
I.
Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat zvlášť v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Každá kupní smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek je kupní smlouvou uzavřenou
dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi prodávajícím a kupujícím.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Uzavírání kupních smluv a jejich plnění
2.1. Jednotlivé kupní smlouvy budou uskutečňovány v rámci těchto smluvních podmínek na základě
objednávek kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.
2.2. Objednávka kupujícího musí být učiněna písemně, případně e-mailem a obsahuje nejméně tyto
údaje:
a) obchodní jméno a sídlo kupujícího
b) číslo telefonu
c) IČ, DIČ, bankovní spojení
d) druh výrobku, požadované množství, (případně další specifikaci)
e) způsob dopravy (vlastní, zprostředkovaná)
f) požadovanou dodací lhůtu
g) místo určení
h) osoby oprávněné k převzetí dodaného zboží
i) způsob platby
• v hotovosti při odběru zboží oproti potvrzení
• v hotovosti při odběru zboží oproti faktuře
• zálohovou fakturou před odběrem zboží
• fakturou s lhůtou splatnosti
j) jméno a funkci osoby jednající za kupujícího
V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené údaje, je prodávající oprávněn
objednávku odmítnout, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
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2.3. Ve výjimečných případech může prodávající přijmout objednávku i v jiné formě než je uvedeno
výše (např. telefonicky). Pokud takto učiněnou objednávku prodávající kupujícímu bez
zbytečného odkladu neodmítne, má se za to, že kupní smlouva byla uzavřena v rozsahu
uvedeném v potvrzení objednávky. Při přímém odběru zboží není třeba objednávky ani jejího
potvrzení a má se za to, že kupní smlouva byla uzavřena v rozsahu uvedeném v potvrzeném
dodacím listu.
2.4. Potvrzení objednávky učiní prodávající písemně nebo e-mailem, a ve výjimečných případech i
ústně nebo telefonicky. Prodávající uvede v potvrzení objednávky dohodnuté ceny a podstatné
náležitosti obchodu (např. specifikace zboží, doba a místo dodání, doprava, balení apod.).
2.5. V případě, že prodávající objednané zboží nemá na skladě a nebude moci ani jiným způsobem
dodávku zboží zajistit, dohodnou účastníci přiměřenou lhůtu, ve které prodávající pro kupujícího
objednané zboží zajistí. V případě, že nedojde k dohodě ohledně lhůty dodání, nedojde k uzavření
kupní smlouvy na objednané zboží.
2.6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky z vážných provozních důvodů, nebo
v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží. V případě prodlení
s úhradou předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn žádat zajištění již
splatných závazků kupujícího.
2.7. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objednávce mohou způsobit
změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.
2.8. V případě potvrzení závazné objednávky na zboží je kupující povinen dodané zboží odebrat.
2.9. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši až 100% ceny zboží. V takovém
případě dodací lhůta začíná ode dne následujícího po dni připsání úhrady zálohy na účet
prodávajícího, případně od její hotovostní úhrady.
III.
Místo, způsob a čas dodání (předání) zboží
3.1. Místem předání objednaného zboží je místo odevzdání zboží kupujícímu, případně dopravci
k přepravě do ujednaného místa určení dle sjednaných podmínek.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží dodat kupujícímu prostřednictvím třetí osoby.
3.3. Prodávající je oprávněn předat zboží výhradně osobě, která je kupujícím uvedena v objednávce
nebo kterou kupující určil písemně jiným způsobem. Kupující je povinen účast této osoby při
předání zboží zajistit.
3.4. Pokud je zboží dodáno kupujícímu prostřednictvím třetí osoby, kupující je povinen potvrdit této
osobě převzetí zboží na dodacím listu, jehož jedno vyhotovení převezme při převzetí zboží.
Prodávající v takovém případě není povinen předložit dodací list při fakturaci.
IV.
Cena zboží, přepravného a služeb
4.1. Prodávající bude prodávat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, kvalitě a cenách dle
aktuálních cena prodávajícího podle obchodních podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a
kupujícím.
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4.2. Kupní cenou se rozumí cena zboží, obalů, přepravného a jiných služeb (jsou-li sjednány). Ceny
přepravného a služeb jsou v prodejním dokladu účtovány vždy samostatnými položkami,
nerozpočítávají se do cen zboží.
4.3. Dohodnuté ceny jsou obsaženy v samostatných kupních smlouvách. Veškeré ceny jsou stanoveny
bez DPH, která následně v příslušné sazbě a výši bude uvedena na daňovém dokladu.

V.
Platební a fakturační podmínky
5.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží, a to na základě daňového
dokladu – faktury, či v hotovosti. Faktura za plnění musí obsahovat předepsané náležitosti
daňového dokladu ve smyslu ust. § 29 a násl. zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
5.2. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího či složení v hotovosti k rukám
prodávajícího.
5.3. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku, je povinen
zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
5.4. Kupující je povinen řádně zaplatit kupní cenu i v případě uplatnění nároku z vadného plnění
(např.reklamace).
VI.
Výhrada vlastnictví
6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení
kupní ceny a DPH je vždy podmínkou přechodu vlastnictví.

VII.
Práva z vadného plnění, reklamace
7.1. Veškeré zboží, které prodávající kupujícímu dodá, bude splňovat veškeré náležitosti vyžadované
platnou legislativou.
7.2. Kupující je povinen při převzetí zboží si toto prohlédnout a překontrolovat. Zjevné vady, které
zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listě či v přepravním dokladu.
7.3. Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději do jednoho
(1) týdne od převzetí zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad, které zjistil kupující při
převzetí zboží nebude brán zřetel. Zjevné vady nebudou uznány, pokud došlo ke zpracování nebo
zabudování reklamovaného zboží.
7.4. Vadou není dodávka menšího množství, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě,
v tomto případě se jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění smlouvy.
7.5. Skryté vady je povinen kupující písemně reklamovat u prodávajícího, a to do jednoho (1) týdne
od jejich zjištění nebo od obdržení včasné reklamace třetí osoby, které zboží dále prodal,
nejpozději však do konce záruční doby.
7.6. Reklamace musí obsahovat popis vady včetně data, kdy byla zjištěna, dále jak se vada projevuje.
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7.7. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace kupujícího, je prodávající povinen bez
zbytečného odkladu vadu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného za bezvadné zboží,
je-li to možné a účelné.
7.8. V případě, že nebude možno reklamaci vadného zboží řešit výměnou či dodáním chybějícího
množství zboží, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny, pokud reklamované vady nebrání
obvyklému použití zboží. Reklamační nárok nelze uplatnit v případě, kdy kupující objedná zboží,
jehož vhodnost neodpovídá plánovanému použití.
7.9. Doba pro uplatnění práva z vady (záruka za jakost zboží) činí 12 měsíců od převzetí, není-li
smluvně dohodnuta doba jiná. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí,
má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi kupujícím a
prodávajícím příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.2. Kupující dává prodávajícímu podpisem kupní smlouvy souhlas k zasílání elektronické
korespondence ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Tento souhlas lze kdykoliv
písemnou formou odvolat.
8.3. Kupující a prodávající výslovně sjednávají, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní
smlouvy podepsané mezi prodávajícím a kupujícím.
8.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.5. Stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
Praha dne 11.05.2017
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