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PíodáV.ji.i sděi kdýkÓ kupujicimu na j€ho VyŽádáni kontakh úda]e (zejméná
adÍesu IeeÍon emai) určenéprc olrášeni záVady zboŽi a lplaIněni nároki]
z odpovédnosl za Vady zboŽ]] pÍo ly'lo úae y Však ze VyUžl rovnéŽ]ných konlakhich

úda]! prodáVa,iciho

7) seNsnizásahy

budou píÓVádény vsidle kupujiciho Vpřipadě potieby žeiméná Žá
úč€em Uspoko]en náÚkú klpuiiciho ŽodpÓvědnosti 2a Vady zboŽi (typcky za
úóelém opráVy zbÓži. nelze- provésl opravu zboŽ zopodstatněných lechnckých

s€ zboŽinacház]) piebká prodáVá]ícizboži
na m slě. na kl€rem se zbo:iakluáně nacházj nedohodnou_ se smLuvnl stÍany po
konkréln piipad na jnéň mistě TÓtéž pláli o navráceni opÉVenéhozboži nebo
dodání noVého zboži
dÚVodŮ na mistě serusn]ho zásalru' kd€

3)

Kupujicim! vznknou uznatené nárcky z odpovědnÓsl 2á Vády zboŽi. oznám].Lp- . p'ood'. ' 1 ' 'co, dÓ lÓ''. 'á' i1 dob' o': - Ž
'
p.Ódáýá]ic]mu V pÓs ed.iden záručnidoby se považu]e za včasÓé
uplaInéninéroku
UčinnéUplalněni nárokŮ zodpovědnost za vady zboži ]ež má zboii V dobé jeho
piedánikupujicim!. nen Vazáno na dobu/ll]útu !palnění nárokŮ z odpovédnostiza
vady zboŽ nen nezáv s é.a skul€čnosl.zda 2e č nelze zbož piipadně navÉlt Ve
slavu V]akém jej kupu]ici obdže Tim nen dolóen. povinnosl kupu]jcihÓ Upátnl
nárok z odpovédnost za V.dyzbožiu pfudáváiíÓiho bezzbylečného odkadu polé. co

9)

DÓdáni Vádíého zbÓži se považUle Ža podslalné pofušeni smlouvy Naroky
kupu]iciho VyplýVa]]ci 2dodáni vadného zboži se idi piis]uŠnýňuslarovením
obaanskéllo zákoniku
]0) Xupu]ici]e opravnén zvo ( si á Up átnt kl€rýko iV z Uvedených nárokú Bezvýs ed.é
Upátnéni nékteréhÓ z Uv€denýclr nárokÚ nevyuču]e násedné upaIněni ]inéhÓ

je povnen uspokojl upalnénénárcky kupuiicihÓ z ÓdpÓVědnosti
pÍEdaÝaiicina z. v.dy zbožj 6ezp álně;pÓkLd ]de o zpúsoby odslraněn Vad .a klere
se nevztahU]e zárUčniseru s čni1ak prodála]iciv piifréiene hútéuraené kupujicim

]1) ProdáVa]ic]

]2)Vpi]paděžeprodáVajicineodslran]VadypněniVUrÓenénebos]ednanéll]úténebo
odmitne prodáva]ic vady odsvanit. ]e kupu] c] opráVnén Vady odslÍan]t |a sVé
nák ady a prcdavajicije povnen kupu] cimu nák ady Vyna oženéná odslránéni Vady
uhradit.alodočlÍnácl (l4)dnúÓd jéjchpisémnéhoUplatněniUprcdáVajicho
13) KupÚ]ici mé préVo na úhradu nltnýÓh nákadú kleré mu vznky Vsouvisoslj
s Uplainěnim nárÓkúz odpovédnostiza Vady

/

néni

]4) Upatnénim nárokú zodpoÝédnost za pněni neni dolóeno pÍávo kupuiicihÓ ná
náhladu akody nebo sm uvnipokul!
sANKč\i Us l A.'loVF Nl (a RohY 7 PRoDlTNiÁ slvLUvNiPohUTY)
r) Vpiipádě prodeíi prÓdáÝá]icho sřádným a včasným dodánim zboži de léto
smlouvy ]e kupu]ici opráVnén poŽadoval po prcdáVajlciň smuvň pokulu Ve Výšj
01 % zcekovécenyzboŽ 5 DPH2a každýzapočatýden pÍÓdléni

2)

L

p

Jesl]žepÍodáva]icineodsllaniVadyzboživuraenénébodohodnutéhútě]ekuFuiici
opÍávněn prodáva]]cimu účtovátsmUVnipÓkul! Ve Výši0'] yo zceny s DPH zadilói
dodáVku k1€lá]e VádoÚ slžena. a 1o za každý započalý den prcdenia Vadu
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3) V

4)
3'

smoLvy kupujicim z dúVodu podstalného porušeni povinnosti
pod;Vajicim zaplali prodéýá]i.i kup!]i.imu smuvnj pokul! vé výš péI (5) yo
z .e kové s]ednané k!p.i cény s DPl]
smllvn pokula a uÍoky z pÍodjeni]soU sp atné ve húlě ólrnácl (]4) kalendářn ch
připádě ÚkÓ.óeni

VýzVy k ieich zap acenidruhé sm UVnistraně

dnú od do.!ó€nipisemné

UKoNčENÍs'!lLUvN iHo VzTÁHu
1) súuvni Vzléh Žaložený toulo smouvou mú:€ být ÚkÓnčen splněnim. dolrodou
smUvn]ch slran odstoupenim nebo zlušeniň Ukončenismluvn]ho vaahu ňúŽe býl
Úpné nebo čáslečnésvýjmkoL UkÓnčeni smouvy splnén m které ňusi býl Vždy
UkÓnčén ]e ukonÓenim pouz€ ve Váah! k dióidodáVcé
úpnéČéstečné

2)

KUpUjidiié ÓpláVněn odslÓUpt od sm ouVy

V

piipadě]

prodáVa]iciho iádné a Vaás pode léto smoUVy V souladu s
přis Ušnými piedpisy a norÚam.

a) .epněnizáVázkÚ
b)

3)

c)

že do]de k podstatnému poruŠeni pov nnosli ! Óž€ných

kierebezzbýeanehoodkaduvestanovenénebodolrodňulé]hútěneÓdslrani
bude mlzboŽ Vady brániciVj€ho řádném uživáninebo Vady neodslÍántené

KUpu] ci

a)

prodáva]icimu smlouvou

jeoplavnén odsloup1

Ód

smolvy jesllžezjsli. Že

pÍod]áV.]ici

nab]z€l dáva pi] a nébÓ zpÍoslředkovava nějaké lrodnoly s ciéň ovivnl
choVáni .ebo ]ednáni kÓhokoiV a1 jž stálniho úi€dnika íebÓ někoho ]iného
piimo nebo nepřmo vzadávacim řiz€ninébo př pÍovádén smlouvy nebo

b) zkrésoval skutečnosl za učeem oVLVněni zádáVacihÓ řizeni nebo pÍováděni
smlouvy ke Škodě objednálele ýčelně Užli podÝodnych prak1k k potlaóe.i
á

sniženiVýhÓd VÓlné a olevřenésÓulěže

'1) PÉVooníoupIodiétosúÓlvymákupu]i.jitelrdy]esliŽe]é]prodáva]iciu]islže

5)

6)
7)

zbÓži má Urč(éVlastnost ze]mena Vastnosti kupu]icim Vyminěné ánebo Že nemá
Žádné Vady aloto ujŠtěnise Úkáže nepÍavdVým

PrcdavajicijeoprávňéňodsmlouvyÓdstÓUpt dojde-ik poruŠenismouvy kupuji.m
oznáčénémUV l€xtu 1élÓ smouvy ]ako podslalné zálákÓýé pÓdslatné pÓrušen]s€
de 1é1o sm ouvy považuje laké poden kupLiiÓiho s úlrradou kupniceny deš m neŽ
30 kaendářnich dnú nebÓ nelmožni kUpU]ici prcdáVajicimu dodán zbožian do 1o
dnu pÓ qednáném terminu dodánizboŽi
KUpU]ici ]e ÓpÍávněn bez Udánj dúVodu zÍuŠtsňouvu ]e.ž nébyá VokanŽku
zÍUšeni]eštézcela prcvedena p.o tenlo piipad s]ednáVaji smluvni slEny odstupné
ve VýŠ05 % zcelékupn ceny s DPH

Uslanoveniň toholo článk! neni dolčeno p.áVo kleréko ze smuvnich stÍán
odslolprt od smolvy V]Lných pisemné smuvenýclr piipadérh nebÓ zákÓnných
piipadech v rozsahu Vjakém se sň uvni slraný Uslanovenim léto Sm ouvy Včelné
tohoto čánku od zákÓnné úp.avy neodchý ly popi pokud pi]suš.ý zákonný dovod
prÓ
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Ódsloupé.i nevy oLó
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