OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti Nadkov s.r.o.
IČO: 04448022
se sídlem č.p. 148, 549 21 Česká Čermná
pro uzavírání kupních smluv na zboží společnosti Nadkov s.r.o. a na poskytování souvisejících služeb
1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Nadkov s.r.o., IČO:
04448022, se sídlem č.p. 148, 549 21 Česká Čermná (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (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 jinou osobou (dále jen
„Kupující“) za účelem prodeje zboží, jehož přehled je mimo jiné k nahlédnutí na www.nadkov.cz,
a které je blíže specifikováno v Kupní smlouvě (dále jen jako „Předmět koupě“), a poskytováním
souvisejících služeb.

1.2

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy od okamžiku nabytí
účinnosti Kupní smlouvy. V případě, že Kupující a Prodávající sjednají v Kupní smlouvě odchylku
od těchto Obchodních podmínek, má takové ujednání přednost.

1.3

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání
Kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého
povolání (dále jen „Spotřebitel“), i osoba, jež jedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen
„Podnikatel“).

1.4

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
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PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a umožnit mu k němu nabýt
vlastnické právo, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených Kupní smlouvou. Kupující se zavazuje
Předmět koupě převzít a zaplatit za něj cenu, jak je definována v čl. 3 těchto Obchodních
podmínek.

2.2

Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně bez zbytečného odkladu náležitou součinnost
při plnění závazků z Kupní smlouvy, kterou lze od nich rozumně požadovat.

2.3

Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškeré potřebné doklady a manuály vztahující se
k Předmětu koupě (dále jen „Dokumentace“). V případě, že Předmět koupě nemá vlastnosti,
které nejsou uvedeny v Dokumentaci, nejde o vadu Předmětu koupě. Předmět koupě je určen
výhradně pro použití uvedené v rámci Dokumentace a Prodávající neodpovídá za jeho užití
mimo tento uvedený účel. Kupující je odpovědný za zajištění bezpečnosti svých zařízení při
užívání Předmětu koupě a Prodávající není odpovědný za jakoukoli újmu, která vznikne

porušením zásad bezpečnosti obecně platných v odvětí, pro které je užití Předmětu koupě
určeno.
2.4

Prodávající, typicky prostřednictvím svého Obchodního zástupce, poskytuje Kupujícímu dále i
služby a plnění související s Předmětem koupě, a to:
a)
b)

předvedení funkčnosti Předmětu koupě (prezentace Předmětu koupě, jeho funkcí);
základní proškolení Kupujícího o používání Předmětu koupě (ukázka praktického
použití a manipulace s ním, vysvětlení základních zásad používání a pracovních
postupů)

Odměna za tyto služby a plnění je zahrnuta v ceně dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek.
2.5

Prodávající Kupujícímu dále poskytuje služby servisu Předmětu koupě za podmínek dle článku 6
těchto Obchodních podmínek.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1

Kupní smlouvu s Kupujícím za Prodávajícího jeho jménem a na jeho účet může uzavírat i jeho
Obchodní zástupce řádně zplnomocněný Prodávajícím. V případě, že se Obchodní zástupce
neprokáže příslušnou plnou moc, nebude Prodávající z jednání Obchodního zástupce jakkoli
zavázán, to platí i v případě, kdy se Obchodní zástupce odchýlí bez souhlasu Prodávajícího od
těchto Obchodních podmínek.

3.2

Kupující bere na vědomí, že pokud Prodávající zpracuje pro Kupujícího cenovou nabídku, tato
cenová nabídka není závazná a může se měnit v závislosti na změnách oficiálního ceníku
Prodávajícího.

3.3

Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze v písemné formě.

3.4

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením
Kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
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KUPNÍ CENA

4.1

Prodávající Předmět koupě nabízí za cenu, která je uvedena v aktuálním ceníku Prodávajícího
dostupného na www.nadkov.cz/cenik (dále jen „Aktuální ceník“).

4.2

Prodávající může Kupujícímu učinit závaznou cenovou nabídku (dále jen „Cenová nabídka“).
Cenová nabídka musí mít písemnou formu a je platná a účinná vůči Kupujícímu po dobu 1 měsíce
ode dne jejího podpisu Prodávajícím. Prodávající po tuto dobu Kupujícímu zaručuje uzavření
Kupní smlouvy na cenu zboží uvedenou v této cenové nabídce, bez ohledu na případné změny
Aktuálního ceníku. V případě, že platnost a účinnost cenové nabídky skončí a Prodávající neučiní
Cenovou nabídku novou, nebo pokud Prodávající Cenovou nabídku Kupujícímu neučiní, určí se
kupní cena podle cen uvedených v Aktuálním ceníku v okamžiku uzavírání Kupní smlouvy. Ke
kupní ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.

4.3

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním Předmětu koupě, došlo-li k jejich vynaložení. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Předmětu koupě. Tyto náklady
mohou být účtovány i dodatečně.
4.4

Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného
Prodávajícím v den uzavření Kupní smlouvy, a to do 14 dnů buďto v hotovosti oproti příjmovému
dokladu vystavenému Prodávajícím, nebo převodem na bankovní účet uvedený na Faktuře.
Kupující je povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol platby, který je uveden na
Faktuře. Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí den, kdy je celá částka Cena připsána na
stanovený účet.

4.5

V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Náhrada škody tímto
není dotčena.
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PŘEPRAVA A DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1

Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Předmět koupě na místo určené Kupujícím
v Kupní smlouvě, je Kupující povinen převzít Předmět koupě při jeho dodání a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost.

5.2

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující rovněž
nese náklady vzniklé v důsledku nutnosti opakovaného doručování Kupujícího v důsledku
neposkytnutí součinnosti Kupujícího při převzetí Předmětu koupě.

5.3

Při převzetí Předmětu koupě od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
Předmětu koupě a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a
Prodávajícímu prostřednictvím Obchodního zástupce. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
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SERVIS

6.1

Prodávající zajišťuje Kupujícímu po dobu 3 hodin služby servisu Předmětu koupě (dále jen
„Servis“).

6.2

Aktuální podmínky poskytování Servisu, rozsah služeb, které spadají do Servisu, a cena Servisu
je uvedena na internetové stránce www.nadkov.cz/servis. Do Servisu nespadají záruční opravy
prováděné Prodávajícím.

6.3

Servis se výslovně nevztahuje na poradenství ohledně specifického užívání Předmětu koupě
mimo účel, pro který je určen, či poradenství a servis strojů a zařízení, které nezhotovil a/nebo
neposkytnul Prodávající.

6.4

Prodávající nemá povinnost poskytovat Servis, pokud je Kupující v prodlení s hrazením jakékoli
platby dle těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy, nebo pokud jinak porušuje tyto
Obchodní podmínky nebo Kupní smlouvu.

6.5

Kupující bude poptávat Servis primárně prostřednictvím Obchodního zástupce, s nímž uzavřel
Kupní smlouvu, který může Servis zprostředkovat.
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ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1

Prodávající poskytuje záruku po dobu, která je uvedena v návodu k používání Předmětu koupě,
který je Kupujícímu poskytnut Prodávajícím, že Předmět koupě má sjednané vlastnosti a je
způsobilý k užívání pro obvyklý účel. Na běh záruční doby nemají vliv jakékoli případné úpravy či
opravy Předmětu koupě ze strany Prodávajícího, zejména v rámci poskytnutí Servisu nebo
uplatnění nároků z vad Kupujícím.

7.2

Prodávající neodpovídá za vady, které představují běžné opotřebení, které vznikly zaviněním
Kupujícího nebo jiné osoby, v důsledku nesprávného užívání Předmětu apod.

7.3

Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Kupujícího z vad je, aby Kupující opakovaně
prokázal, že Předmět plnění z podstatné části nefunguje dle funkčních specifikací obsažených
v Kupní smlouvě nebo příslušné Dokumentaci. V případě, že Kupující neprokáže, že vada
existuje, Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náklady na ověření existence těchto
vad.

7.4

Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o
vadu, která takto může být odstraněna.

7.5

Práva z vadného plnění se dále řídí zákonnou úpravou, zejména Občanským zákoníkem.

7.6

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího primárně prostřednictvím příslušného
Obchodního zástupce, se kterým sjednával Kupní smlouvu.

7.7

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu v souvislosti s Předmětem koupě a
těmito Obchodními podmínkami, ledaže jde o škodu, u které se nároku na její úhradu nelze
platně vzdát (např. pokud je Kupující spotřebitelem).
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VLASTNICKÉ PRÁVO

8.1

Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

8.2

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího dnem předání Předmětu koupě.
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1

Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě zahrnuje statky chráněné jako duševní vlastnictví,
zejména jako průmyslové vzory, autorská díla, ochranné známky a další (dále jen „Duševní
vlastnictví“), přičemž vykonavatelem práv k tomuto duševního vlastnictví je Prodávající. Kupující
je oprávněn Duševní vlastnictví užívat výhradně způsobem a k účelu vyplývajícímu z Kupní
smlouvy a z těchto Obchodních podmínek. Kupující není zejména oprávněn do Duševního
vlastnictví jakkoli zasahovat nebo je měnit, užívat je, ani s ním jinak nakládat jiným způsobem a
ve větším rozsahu, než který je potřebný pro obvyklé užívání Předmětu koupě.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Budou-li údaje, ke kterým strany získají v souvislosti s Kupní smlouvou přístup, mít povahu
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů, jsou strany povinny přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s údaji druhé strany v souladu s
tímto zákonem. Takové údaje jsou strany oprávněny zpracovávat výhradně pro účely Kupní
smlouvy.
11

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem
Prodávajícího a Obchodního zástupce na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím a Obchodním zástupcem na elektronickou adresu
Kupujícího.
11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k
ukládání tzv. cookies na zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.
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DORUČOVÁNÍ

12.1 Účinky doručení mohou nastat doručením na adresy uvedené u osob oprávněných jednat za
Prodávajícího a Kupujícího dle těchto Obchodních podmínek.
12.2 Kupujícímu může být doručováno na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v Kupní
smlouvě.
12.3 Prodávajícímu může být doručováno primárně prostřednictvím Obchodního zástupce, se kterým
Kupující uzavíral Kupní smlouvu, případně přímo Prodávajícímu na adresu elektronické pošty
info@nadkov.cz nebo na tuto adresu pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb: č.p. 148, 549 21 Česká Čermná.
12.4 Účinky doručení nastávají také doručením písemnosti elektronickou poštou na e-mailové adresy
uvedené v tomto článku Obchodních podmínek.
12.5 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby příslušných
poskytovatelů.
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů
ode dne převzetí Předmětu koupě, v případě, že Kupní smlouva byla uzavřena mimo obchodní
prostory nebo výhradně za použití prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím
formuláře, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
13.2 Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Kupujícím, za
předpokladu, že Kupující byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta
přiměřená lhůta, ne kratší než patnáct (15) pracovních dní, k dodatečnému splnění.
13.3 Prodávající může dále odstoupit od Kupní smlouvy v případě prodlení Kupujícího se zaplacením

faktury delší než jeden (1) měsíc od její splatnosti, za předpokladu, že Prodávající byl písemně
informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než sedm (7) dní,
k dodatečnému splnění.
13.4 Kupující může od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu
koupě, za předpokladu, že toto prodlení trvá déle než jeden (1) měsíc, Prodávající byl písemně
informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než patnáct (15)
pracovních dní, k dodatečnému splnění.
13.5 Každá smluvní strana může od Kupní smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení Kupní
smlouvy druhou Smluvní stranou, za předpokladu, že druhá Smluvní strana byla písemně
informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než deset (10)
pracovních dní, k dodatečnému splnění.
13.6 Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Kupní smlouvy jsou vyloučeny.
13.7 V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese náklady na vrácení zboží Kupující.
13.8 V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za
Servis, pokud již tento byl alespoň zčásti poskytnut.
13.9 Spotřebitel tímto výslovně žádá, aby mu veškeré služby poskytované na základě těchto
Obchodních podmínek byly poskytovány i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
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ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 K mimosoudnímu řešení sporů Spotřebitele a Prodávajícího z Kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU
č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká
republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
15.2 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2
Občanského zákoníku.
15.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných 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 formu.
15.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

15.5 Strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly
mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy
15.6 Uzavřené Kupní smlouvy budou uloženy u Prodávajícího. Kupující vždy obdrží alespoň jedno
vyhotovení Kupní smlouvy.
15.7 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Obchodních podmínek. Prodávající o
plánované změně Kupující informuje prostřednictvím jejich kontaktního emailu uvedeného
v těchto Obchodních podmínkách. V případě, že s novým zněním Obchodních podmínek Kupující
nebude souhlasit, je oprávněn vypovědět Kupní smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
30 (třicet) dní, která počne běžet dne následujícím po dni jejího doručení Prodávajícímu. Tímto
není dotčeno vlastnické právo Kupujícího ke Zboží.
15.8 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2017.
V České Čermné dne 1.7. 2017

PŘÍLOHA Č. 1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK
VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej Prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Prodávající:

Nadkov s.r.o.
zastoupena obchodním zástupcem: [jméno, příjmení, IČO, sídlo]

Kupující:

[jméno, příjmení / název]
[datum narození / IČO]
[bytem / se sídlem ….]

Oznamuji tímto, že odstupuji od Kupní smlouvy uzavřené dne [……] s Prodávajícím v souladu
s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
Předmět koupě byl dodán dne […..].
V ______________dne_____________
_______________________________
jméno, příjmení / název kupujícího

