VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GRÜN SPORT s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti

GRÜN SPORT s.r.o.,
IČ: 26389045,
se sídlem K Rybníčku 635,
330 12 Horní Bříza,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn.:17227
(dále jen „ Prodávající“)
upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo
právnickou osobou na straně kupujícího (dále jen „kupující“).

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
1.2.Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, tyto VOP se vztahují i na montáž
dodaného zboží prodávajícím a dodání náhradních dílů.
1.3.Předmětem plnění je výroba, dodávka a dle domluvy také montáž zařízení
posilovny, zejména posilovacích strojů a náhradních dílů dle nabídky
prodávajícího (dále také jen „zboží“ nebo „předmět koupě“).
1.4.Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a
Reklamačním řádem prodávajícího, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.
1.5.VOP a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
1.6.Jakékoli změny podmínek, které jsou obsahem těchto VOP, jsou možné jen tehdy,
když se na tom kupující s prodávajícím písemně dohodnou v kupní smlouvě,
dodatku ke kupní smlouvě či jiné dohodě a je jednoznačné, které podmínky byly
změněny a jakým způsobem. V pochybnostech platí, že je změna těchto VOP
neplatná.
1.7.Tyto VOP a reklamační řád jsou přístupné na webových stránkách prodávajícího.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1.Objednávka zaslaná kupujícím prodávajícímu je návrhem na uzavření kupní
smlouvy. Tato objednávka musí být písemná a musí být prodávajícím rovněž
písemně potvrzena.
2.2.Na základě písemné objednávky kupujícího zpracuje prodávající návrh kupní
smlouvy a zašle tento návrh kupujícímu, a to ve lhůtě nejdéle 2 týdnů ode dne
obdržení objednávky.
2.3.Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v okamžiku jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
2.4.Objednávku zboží lze provést pouze písemně, toto platí pro veškeré zboží, které
prodávající nabízí (včetně náhradních dílů).
2.5.Jakékoliv změny či doplnění kupní smlouvy lze po jejím uzavření provést pouze
písemně a se souhlasem obou smluvních stran. Budou-li se změny či doplnění
uvedená v předchozí větě týkat úpravy rozsahu objednávky nebo změny termínu
objednávky ze strany kupujícího, hradí náklady s těmito změnami spojené
kupující.
2.6.Veškeré požadavky na změny termínu dodání zboží musí být kupujícím
prodávajícímu předloženy písemně nejpozději ve lhůtě 2 týdnů před původním
termínem dodání zboží sjednaným ve smlouvě.
2.7.V případě, že prodávající na základě uzavřené kupní smlouvy již provedl výrobu
předmětu koupě a termín jeho dodání kupujícímu byl z důvodu na jeho straně
změněn, resp. posunut k pozdějšímu datu, vzniká prodávajícímu nárok na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové kupní ceny zboží za každý
započatý skladovací den v maximální výši 15% z celkové kupní ceny.
2.8.Prodávající uvádí termín dodání předmětu koupě v závislosti na termínu doručení
materiálu potřebného k výrobě zboží od subdodavatelů. V případě, že nedojde
k včasnému dodání materiálu ze strany subdodavatelů, kdy tuto skutečnost
prodávající nemůže ovlivnit a tato situace bude mít vliv na termín dodání zboží
kupujícímu, bude kupující o této skutečnosti ze strany prodávajícího neprodleně
informován a bude mu ze strany prodávajícího sdělen nový termín dodání zboží.

3. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO MONTÁŽ
3.1.Má-li kupující zájem o zajištění dopravy zboží a provedení montáže prodávajícím,
sdělí tento požadavek prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, který vyčíslí
náklady na dopravu a montáž a zahrne tyto skutečnosti do obsahu kupní smlouvy.
3.2.Kupující se zavazuje předat prodávajícímu prostory způsobilé k montáži předmětu
koupě nejpozději 3 dny před sjednaným termínem předání zboží.

3.3.V případě, že má kupující zájem o zajištění dopravy zboží a jeho montáže, je jeho
povinností informovat před uzavřením kupní smlouvy prodávajícího o charakteru
přístupu do prostor, kde bude provedena pro montáž zboží. V případě, že je do
prostor, kde má být provedena montáž zboží, ztížený přístupu (zejména se bude
jednat o zvýšené patro/patra bez výtahu, točitá schodiště, úzké chodby, úzké dveře
užší než 80 cm, nízké stropy pod 240 cm výšky) je kupující povinen o těchto
skutečnostech informovat prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy.
3.4.Pokud kupující prodávajícího o existenci ztíženého přístupu do prostor, kde má být
provedena montáž zboží neinformuje nebo ho neinformuje včas, případně některé
skutečnosti zamlčí, je prodávající oprávněn montáž zboží z důvodu bezpečnosti
odmítnout nebo účtovat kupujícímu poplatek za provedení montáže zboží
v prostorách se ztíženým přístupem.
4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.Kupní cena za zboží uvedená ve smlouvě je sjednaná dohodou smluvních stran a je
konečná. Kupní cena je uvedena bez DPH, které k ní bude připočteno na základě
platných právních předpisů.
4.2. Kupní cena za zboží je uvedena DDP nebo EXW dle Incoterms 2010, sídlo
prodávajícího je K rybníčku 635, 330 12 Horní Bříza.
4.3.Úhrada kupní ceny probíhá na základě faktur vystavených prodávajícím, kdy po
uzavření kupní smlouvy hradí kupující zálohovou platbu ve výši 50% z kupní ceny
na základě zálohové faktury a po dodání zboží hradí zbývající část kupní ceny na
základě konečné faktury vystavené prodávajícím.
4.4.V případě, kdy je předmětem uzavřené kupní smlouvy dodání náhradních dílů a
jejich zaslání poštou, hradí prodávající celou kupní cenu zboží na bankovní účet
prodávajícího před odesláním zboží.
4.5.Zálohové faktury vystavené prodávajícím jsou splatné do 10-ti dnů od jejich
zaslání kupujícímu, konečné faktury jsou splatné do 7 dnů od předání zboží.
4.6.V případě prodlení s úhradou faktury má prodávající nárok na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4.7.V případě změny termínu doručení nikoliv ze strany kupujícího o více než 4
kalendářní měsíce oproti původnímu termínu dodání, který byl stranami ujednán
ve smlouvě, je prodávající oprávněn upravit kupní cenu zboží v závislosti na
možných změnách cen materiálu, energií a dalších poplatků a výdajů souvisejících
s výrobou a činností prodávajícího, k nimž mohlo v mezidobí dojít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1.Termín dodání zboží uvedený v kupní smlouvě se stává závazným pro obě strany
v okamžiku uzavření kupní smlouvy, k jeho změně může dojít pouze písemnou
dohodou obou smluvních stran, nejedná-li se o případ uvedený v článku 2 bodu
2.8. těchto VOP, kdy prodávající nemůže změnu termínu dodání ovlivnit.
5.2.V případě, že zasáhne vyšší moc (např. bouře a přírodní katastrofy, války, stávky,
omezení dodávek materiálů či nedostatek surovin a dodávek pro výrobu apod.),
kdy se jedná o překážku, kterou ze strany kupujícího nelze ovlivnit, bude datum
dodání zboží prodlouženo o dobu překonání této překážky, a to až do doby, než
uvedená překážka pomine. V případě, že dojde k prodloužení termínu dodání zboží
a pro jednu ze smluvních stran se tak stane plnění dle uzavřené kupní smlouvy
neúčelným nebo nemožným, má právo od smlouvy odstoupit. Kupujícímu v
případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto odstavci nevzniká
právo na žádnou kompenzaci ze strany prodávajícího.
5.3.V případě, že po uzavření kupní smlouvy kupující nesplní svůj závazek k úhradě
kupní ceny tak, jak byl stranami ve smlouvě ujednán a jeho platební schopnost se
po uzavření smlouvy ukáže jako nedostatečná, může kupující prodávajícímu
poskytnout náhradní termín k úhradě dle svého uvážení. Pokud kupující neuhradí
závazky ani v náhradním termínu splatnosti stanoveném prodávajícím, má
prodávající právo od smlouvy odstoupit.
5.4.Dodací podmínky jsou sjednány DDP nebo EXW dle Incoterms 2010, sídlo
prodávajícího je K rybníčku 635, 330 12 Horní Bříza.
5.5.V případě, kdy kupující předmět koupě nepřevezme v termínu ujednaném ve
smlouvě, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z kupní ceny za každý započatý skladovací den v maximální výši 15% z celkové
kupní ceny.
5.6.Pokud kupující odmítne převzít předmět koupě či prodávajícímu písemně sdělí, že
nemá zájem zboží odebrat, má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy a na
zaplacení smluvní pokuty až do výše 30% kupní ceny zboží.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Záruční podmínky a práva z vadného plnění jsou podrobně uvedena
v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
7.1.Po dodání zboží kupujícímu zůstává dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího až
do doby zaplacení celkové kupní ceny za zboží, a případně dalších souvisejících
plateb. Doručené zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby zaplacení

veškerých plateb kupujícím. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující
dnem úhrady konečné faktury vystavené prodávajícím. V případě prodlení
s úhradou závazků má prodávající nárok požadovat po předchozím upozornění
kupujícího vrácení zboží.
7.2.Kupující je povinen předmět koupě udržovat a skladovat ho ve vhodných
podmínkách v souladu s návodem na montáž, který je přílohou a nedílnou součástí
těchto VOP.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.V případě prodlení s dodáním zboží vzniká kupujícímu nárok na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05% z ceny předmětu koupě za každý den prodlení, toto
ustanovení neplatí pro případy uvedené v článku 2 bodu 2.8. těchto VOP, kdy
prodávající nemůže termín dodání zboží ovlivnit.
8.2.V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vzniká prodávajícímu
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny zboží, pokud nebylo
do dne doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu započato s výrobou zboží,
v případě, že bylo ke dni doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu již
započato s výrobou zboží nebo bylo již vyrobeno, vzniká prodávajícímu nárok na
zaplacení smluvní pokuty až do výše 40% z kupní ceny zboží.

8.3.V případě zájmu kupujícího o provedení preventivního servisu dodaných strojů,
jejich řádnou kontrolu a případné promazání a seřízení je sazba za 1 hodinu práce
servisního technika pro rok 2019 je 500,- Kč + DPH bez dopravy. Tato sazba
podléhá ročnímu nárůstu dle inflace.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě
smlouvy uzavřené s kupujícím poskytnuty, nebo ke kterým bude mít na základě
tohoto smluvního vztahu přístup, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat
v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
10.1. Zasláním objednávky zboží prodávajícímu dává kupující souhlas se zasíláním
obchodních sdělení ze strany prodávajícího.

10.2. Kupující bere tímto na vědomí, že udělený souhlas uvedený v předchozím
odstavci může prostřednictvím e-mailu kdykoliv zrušit.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nabývají platnosti a
účinnosti dne………….
11.2. Neplatnost či neúčinnost jednotlivých bodů těchto VOP nemá vliv na platnost
ostatních ustanovení, která jsou tímto nedotčena.
11.3. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto VOP je
prodávající oprávněn tato ustanovení nahradit jinými tak, aby zůstal zachován
původní účel a rozsah.

V Horní Bříze dne…………………

--------------------------------------prodávající
GRÜN SPORT s.r.o.

V ………. dne.

S těmito VOP bez výhrad souhlasím

--------------------------------------kupující

