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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Vznik smlouvy
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) se použijí na jakýkoliv prodej produktů a s nimi souvisejících
služeb poskytovaných společností GS Technik spol. s r.o., IČ: 466 79 294, se sídlem Jistebnice - Orlov 15, PSČ
39133, (dále jen Prodávající) druhé smluvní straně, kterou může být jak právnická, tak fyzická osoba (dále jen
Kupující), jakož i na další smluvní vztahy, do nichž spolu smluvní strany vstupují.
1.2. Zbožím se rozumí nerezová neutrální, chlazená a vyhřívaná zařízení pro gastronomické i další provozy v typizovaném i atypickém provedení. Službami se rozumí zejm. zaměření a projekce/3D vizualizace, doprava, montáž,
servis.
1.3. U dodávky zboží, která je spojena se službami (zaměření, popř. zaměření a montáž), souhlasí Kupující zasláním
objednávky s doručenými „Informacemi k zaměření, pokyny pro odběratele – zajištění stavební připravenosti
pro dodávku a montáž výrobků GS Technik, spol. s.r.o.“, které jsou mu s výkresem ke schválení vždy zaslány.
Na pozdější reklamace z důvodů nerespektování, resp. neseznámení se s těmito dokumenty, nebude brán zřetel.
1.4. Smluvní vztah mezi smluvními stranami vzniká na základě smlouvy, která je uzavřena jednoznačnou bezvýhradnou akceptací objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo jednoznačnou bezvýhradnou akceptací nabídky
Prodávajícího Kupujícím, anebo dohodou Kupujícího a Prodávajícího na všech podmínkách smluvního vztahu.
Za akceptaci nabídky Kupujícím je považováno také podepsání Prodávajícím vystaveného objednávkového formuláře, dodacího listu, nákladního listu nebo faktury, na nichž je ujednáno použití těchto VOP. Objednávka
Kupujícího musí být učiněna vždy písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná
prostřednictvím emailové korespondence.
1.5. Prohlášení učiněná stranami před vznikem smlouvy podle předchozího odstavce se stávají uzavřením smlouvy
neplatnými a platí pouze ujednání obsažená ve smlouvě a těchto VOP, pokud se obě strany nedohodly písemně
jinak.
1.6. Jakékoliv změny, doplnění nebo upřesnění smlouvy jsou možné jenom na základě vzájemné písemné dohody
obou stran, jinak se k nim nepřihlíží.
1.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi stranami neobsahují úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají před ustanoveními těchto
Všeobecných obchodních podmínek přednost.
2. Ceny
2.1. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží v cenách uvedených v konkrétní cenové nabídce učiněné
konkrétnímu Kupujícímu nebo v cenách podle platného ceníku zboží. Služby jsou Kupujícímu poskytovány
na základě platného ceníku služeb, popř. dle ad hoc kalkulace zohledňující požadavky Kupujícího.
2.2. Není-li dohodnuto stranami jinak, kupní cena v sobě zahrnuje jednoduchý přepravní obal (karton, smršťovací
folii, rohování, přebalení plastovými pásky atd.), český návod na obsluhu a údržbu, popř. záruční list. Cena nezahrnuje přepravní obal složitějšího (např. dřevotřískové bedny) nebo speciálního (ad hoc ochranné konstrukce,
speciální balení a ošetření nerezových materiálů) typu a palety. Cena nezahrnuje náklady na dopravu do místa
určení ani náklady s přepravou související (cla, poplatky…). Cena nezahrnuje bankovní poplatky. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), kterou je Prodávající povinen Kupujícímu účtovat.
2.3. Cena je účtována v korunách (CZK) na tuzemském trhu nebo v eurech (EUR) na zahraničním trhu podle aktuálního kurzu platného v době uzavření smlouvy, neujednají-li si strany ve smlouvě jinou měnu, v níž má být platba
provedena.

2.4. Do fáze objednávky a potvrzení objednávky jsou veškeré cenové nabídky nezávazné s platností omezenou
na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Platební podmínky
3.1. Kupující je povinen za objednané a řádně dodané zboží či služby uhradit ve sjednaných či fakturou stanovených
lhůtách splatnosti kupní cenu.
3.2. Prodávající na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví fakturu, kterou je Kupující povinen ve stanovené době
splatnosti uhradit. Způsob provedení platby stanoví faktura.
3.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat před dodáním zboží uhrazení zálohy na kupní cenu dodávaného zboží
a právo dodat zboží až v návaznosti na uhrazení zálohy na kupní cenu za toto zboží.
3.4. V případě neuhrazení faktury v době splatnosti uvedené na faktuře se Kupující dostává do prodlení a úhrada
provedená po termínu splatnosti je považována za opožděnou. V případě bezhotovostního způsobu placení
platí, že bezhotovostní platba se považuje za uskutečněnou v den připsání příslušné částky na fakturou uvedený
účet Prodávajícího.
3.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu
veškeré vzniklé škody ani právo Prodávajícího na úrok z prodlení v zákonné výši.
3.6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo v případě, že nastanou skutečnosti, které by mohly
důvodně vyvolat pochybnosti o bonitě Kupujícího, má Prodávající právo pozastavit plnění smlouvy a dodávku
zboží a dodatečně požadovat uhrazení zálohy nebo poskytnutí záruky či zajištění. V případě neposkytnutí zálohy, záruky či zajištění v požadovaném termínu má Prodávající právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu
škody vzniklé v souvislosti s již započatým plnění smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, že
prodávající je oprávněn započíst na náhradu škody Kupujícím dříve uhrazenou zálohu.
4. Vlastnické právo
4.1. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho převzetí. Převezme-li kupující zboží ještě před úplnou úhradou kupní ceny, přechází vlastnické právo na Kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny Prodávajícímu.
4.2. V případě, že dopravu prodávaného zboží zajišťuje Prodávající, splní svoji povinnost dodat zboží Kupujícímu
předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě.
4.3. Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci
k jeho přepravě do místa sjednaného mezi Prodávajícím a Kupujícím. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu
způsobil úmyslným porušením své povinnosti.
5. Dodací podmínky
5.1. Při uzavření smlouvy, případně v potvrzení objednávky Prodávající sdělí Kupujícímu termín plnění, jestliže se
na něm smluvní strany samy výslovně nedohodnou. Termín plnění je stanoven podle míry speciálních požadavků Kupujícího v souladu s výrobními a technickými možnostmi Prodávajícího. V případě, že se stanoveným
termínem plnění Kupující nebude souhlasit a smluvní strany se nedohodnou písemně jinak, nedojde k uzavření
smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu písemně svůj nesouhlas bezodkladně po doručení potvrzení
objednávky, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů, platí, že smlouva byla uzavřena ve znění potvrzení objednávky
Prodávajícím.
5.2. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění, které je Kupující povinen přijmout.
5.3. Kupující je oprávněn a zároveň povinen převzít zboží (dále též předmět plnění) v termínu stanoveném Prodávajícím nebo sjednaném smluvními stranami. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží o více než 3 pracovní
dny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu poplatek za skladování ve výši 100,- Kč za každý den prodlení
a Kupující je povinen tento poplatek za skladování Prodávajícímu uhradit. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží o více než 10 pracovních dnů má Prodávající právo odstoupit od smlouvy a zároveň je Kupující
povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo
Prodávajícího na náhradu škody.

5.4. Nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění sídlo Prodávajícího. Má se za to, že zboží je předáno Kupujícímu
v okamžiku, kdy mu Prodávající umožní se zbožím nakládat a řádně mu tuto skutečnost oznámí, nedohodnou-li
si strany jiné místo a dobu plnění.
5.5. V případě prodlení Prodávajícího s předáním předmětu plnění o více než jeden měsíc má Kupující právo
od smlouvy odstoupit.
5.6. Prodávající se nedostane do prodlení s předáním předmětu plnění v případě, že prodlení je způsobeno zásahem vyšší moci nebo důvody, které vznikly bez přičinění Prodávajícího a nezávisle na jeho vůli (např. prodlení
z důvodu nutnosti zajištění náhradní součástky; dodavatel materiálů zruší výrobu daného materiálu; přírodní,
hospodářské a společenské události, které Prodávajícímu znemožní plnění). V takovém případě se doba plnění prodlouží o dobu trvání dané události. V případě, že Kupující z důvodu prodlení způsobeného okolnostmi
uvedenými v tomto odstavci už nemá zájem na plnění smlouvy, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. To
neplatí pro předmět plnění, který již byl Kupujícímu dodán. Své právo na odstoupení však musí Kupující u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o okolnostech zapříčiňujících prodlení Prodávajícího
dozví, tj. nejpozději do 1 pracovního dne. Zásah vyšší moci či jiné obdobné důvody nemůže Kupující uplatnit
jako důvody opravňující k uplatnění sankcí vůči Prodávajícímu nebo k vymáhání následných škod.
6. Práva z vadného plnění
6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení sjednanými ve smlouvě či v jiném písemném
ujednání mezi stranami.
6.2. Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, nestanoví-li tyto VOP něco jiného.
6.3. Prodávajícím uváděná technická data obsažená v reklamních produktech či jiných materiálech předcházejících
uzavření vlastní kupní smlouvy jsou pouze orientační. Práva z vadného plnění je možné uplatnit jen a výhradně
na základě technických parametrů uvedených ve smlouvě nebo její příloze nebo v jiných dokumentech s přesně
sepsanými specifikacemi. Použití zboží mimo rámec uvedený ve výše uvedených dokumentech je důvodem
k odmítnutí nároků Kupujícího z odpovědnosti za vady.
6.4. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží zkontrolovat, stejně jako se co
nejdříve přesvědčit o jeho vlastnostech a množství. Pokud Prodávající zajišťuje přepravu zboží, může Kupující
odložit prohlídku do doby, než je zboží dopraveno do místa určení.
6.5. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nárok z vadného plnění mu nebude přiznán. V případě vady spočívající v neúplnosti dodávky, v dodání jiného
než objednaného zboží nebo v dodání jiného množství zboží, je Kupující povinen oznámit tyto vady Prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Na jejich pozdější uplatnění nelze brát zřetel. Případné vady spočívající v nesprávné
jakosti dodaného zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží,
nejdéle však do 7 pracovních dní po převzetí. K vadám uplatňovaným později Prodávající není povinen přihlížet.
6.6. Prodávající v případě uplatnění práva z vadného plnění zboží podrobí kontrole a tvrzené vady prověří. Kupující
je povinen provedení takové kontroly umožnit.
6.7. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, transportem, skladováním,
zpracováním nebo jiným než obvyklým použitím.
6.8. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu vyjma škody, která byla způsobena úmyslně či hrubou
nedbalostí Prodávajícího.
6.9. Prodávající neodpovídá ani za škodu způsobenou nesprávným pokynem Kupujícího týkajícím se zhotovení,
montáže či instalace zboží, na jehož nesprávnost byl Prodávajícím výslovně upozorněn, avšak i přesto bylo jeho
provedení ze strany Kupujícího vyžadováno.
7. Rozhodné právo a právní režim
7.1. Smluvní vztahy vzniklé na základě uzavřených kupních smluv, jakož i další vztahy s těmito smlouvami související
se řídí právním řádem České republiky.
7.2. Uzavřením smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím smluvní strany akceptují, že jejich vzájemný závazkový vztah,
jakož i všechna práva a povinnosti s tímto vztahem související režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Prorogační ujednání
8.1. V případě řešení jakýchkoliv sporů vzniklých mezi smluvními stranami z kupních smluv nebo v jejich souvislosti,
jakož i v souvislosti s jejich vymezením, zrušením, neplatností nebo výkladem, je v takovýchto sporech příslušný
Okresní soud v Táboře.
9. Platnost a účinnost
9.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2020. Platné znění VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a je
zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: http://www.gstechnik.cz.
9.2. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit VOP. Platnou verzi znění VOP je povinen zveřejnit
na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti.
9.3. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze smlouvy se vždy řídí VOP účinnými v době jejího uzavření, pokud
není písemně mezi stranami ujednáno jinak. Právní vztahy či jiné související otázky ve VOP neupravené se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
9.4. Dostala-li by se jakákoliv část těchto VOP, ať už před jejich účinností nebo v průběhu účinnosti, do rozporu se
zákonem a stala se z tohoto důvodu neplatnou, ostatní ustanovení těchto VOP tím nejsou dotčena a zůstávají
nadále v platnosti. V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení těchto VOP bude v souladu se zněním VOP
použito významově nejbližší právní ustanovení k jeho nahrazení.
9.5. Přílohou těchto VOP je reklamační řád, který tvoří jejich nedílnou součást.

