VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým
je společnost OPTICKÁ MANUFAKTURA, s.r.o., se sídlem Brno, Hoblíkova 27,
PSČ: 613 00, IČ: 29304504 (dále jen „prodávající“) a kupujícího (dále jen
„kupující“) vyplývající z kupní smlouvy. Kupní smlouva a právní vztahy z ní
vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky.
2. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti, řídí se právní vztahy smluvních stran těmito podmínkami výslovně neupravené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění (dále jen „ObchZ“). Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“),
řídí se právní vztahy smluvních stran těmito podmínkami výslovně neupravené občanským zákoníkem.
3. Je-li kupující podnikatelem, sjednávají smluvní strany ve smyslu ust. § 89
a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že soudem
příslušným k rozhodování sporů z kupní smlouvy vyplývajících je Městský
soud v Brně, případně Krajský soud v Brně, je-li v prvním stupni řízení dána
příslušnost krajských soudů.
4. Je-li kupující podnikatelem, sjednávají smluvní strany ve smyslu ust. § 401
ObchZ, že promlčecí doba práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny se
prodlužuje na 10 let od doby, kdy začala běžet poprvé.
5. Kupující poskytnutím osobních údajů prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající údaje v poskytnutém rozsahu zpracovával jakožto správce ve smyslu ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem nabízení jeho služeb a produktů, zasílání informací o jeho činnosti, a to
i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing)
dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, na dobu do odvolání tohoto
souhlasu. Prodávající jako správce tímto informuje kupujícího jako subjekt
údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona
č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je
dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo
v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového
jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení
opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
II.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Prodávající uzavírá kupní smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách a zboží dodává za ceny uvedené v platném ceníku prodávajícího. Platným ceníkem se rozumí seznam cen služeb
a zboží poskytovaných prodávajícím v době odeslání objednávky kupujícím.
Označení a charakteristiky zboží jsou uvedeny v katalogu prodávajícího,
případně na jeho internetových stránkách. Přímé smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím má přednost před těmito všeobecnými obchodními
podmínkami a ceníkem prodávajícího.
2. Kupující vznáší požadavek na dodání zboží podáním objednávky prodávajícímu. Objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní
smlouvy, objednávkou je kupující vázán. Objednávku lze učinit některým
z dále uvedených způsobů:
a) prostřednictvím online objednávkového systému provozovaného prodávajícím,
b) e-mailem – zasláním objednávky na e-mailovou adresu prodávajícího
objednavky@optickamanufaktura.cz,
c) písemně – zasláním objednávky na adresu sídla prodávajícího,
d) faxem – zasláním objednávky na faxové číslo prodávajícího 910 801 055.
Jiné způsoby (např. telefonicky) jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran.
3. V objednávce je kupující povinen uvést údaje a skutečnosti potřebné
k uzavření kupní smlouvy včetně úplných a pravdivých údajů o své osobě.
Kupující bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů může způsobit
prodávajícímu škodu, kterou je prodávající oprávněn vymáhat soudní cestou.
4. Kupující je před případně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícím informován o existenci a obsahu těchto všeobecných obchodních
podmínek a o jejich závaznosti pro smlouvu uzavřenou na základě jeho objednávky.
5. Po obdržení objednávky prodávající zpravidla zašle potvrzení o jejím přijetí
kupujícímu nebo vyjádří souhlas s objednávkou (návrhem na uzavření kupní
smlouvy) provedením určitého úkonu, který se zpravidla považuje za přijetí
návrhu (zejména odesláním zboží).
6. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ObčZ, má podle § 53 odst.
7 ObčZ právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce
14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení prokazatelným způsobem (písemně na adresu sídla prodávajícího, faxem či e-mailem na kontakty uvedené
výše v tomto článku). V takovém případě je kupující povinen zboží vrátit
nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení, a to

nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu, s veškerým
příslušenstvím a na své náklady. V případě prodlení kupujícího s vrácením
zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5% z ceny
zboží za každý den prodlení.
7. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ObčZ, hradí v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání a plnění kupní smlouvy
pouze poplatky za připojení k internetu či za použití telefonu svému poskytovateli těchto služeb.
8. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že má vůči
kupujícímu neuhrazenou splatnou pohledávku.
III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena zboží splatná do 14 dnů od dodání
zboží kupujícímu. Prodávající bez zbytečného odkladu zpravidla spolu s dodáním zboží doručí kupujícímu řádnou fakturu.
2. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není
dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením
povinnosti kupujícího sankcionovaným smluvní pokutou. Prodávající je
oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
IV.
DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ LHŮTY
1. Není-li doba dodání zboží smluvena, je prodávající povinen bez vyzvání
kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží
a k místu dodání.
2. Obvyklé (předpokládané) výrobní a dodací lhůty prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího (www.optickamanufaktura.cz).
Uvedené lhůty nejsou pro prodávajícího závazné a jsou závislé na vytížení
výrobních a personálních kapacit prodávajícího a aktuální situaci na trhu.
3. Prodávající je oprávněn prodloužit dodací lhůtu o dobu, po kterou bude
kupující v prodlení s úhradou splatné pohledávky vůči prodávajícímu (zejména s úhradou kupní ceny podle dříve uzavřené kupní smlouvy). V případě
takového prodlení je prodávající oprávněn jednostranně změnit splatnost
kupní ceny a lhůtu k dodání zboží tak, že kupní cena bude splatná do 14 dnů
od doručení výzvy k zaplacení kupujícímu a zboží bude dodáno do 1 týdne
po úplném zaplacení kupní ceny.
4. Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu,
množství dodaného zboží, a přezkoumat přítomnost zjevných vad zboží.
Závady tohoto druhu je kupující povinen uvést ve stejnopisu dodacího listu,
který se vrací kupujícímu. Jeden stejnopis dodacího listu je kupující povinen
podepsat a vrátit prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí
zboží, a to vždy, nejen při zjištění vad zboží. V případě porušení obalu je
kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží a povinen neprodleně informovat prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění ze strany
prodávajícího.
5. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v platném ceníku prodávajícího.
6. Pravidla užívání zboží jsou dostupná na internetových stránkách prodávajícího, případně kupující obdrží informace o těchto pravidlech spolu
se zbožím.
V.
VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a úplném uhrazení kupní ceny.
VI.
ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
1. Záruku na zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních
předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší
než zákonná záruční doba.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly
způsobeny neodborným, nevhodným nebo nešetrným zacházením, použitím
zboží v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými
pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů, nebo na další vady,
pokud tak stanoví zákon. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním.
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace prokázat původ zboží.
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2012.
2. V případě, že jedno nebo více těchto všeobecných obchodních podmínek bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejich
ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich
smysl a principy.
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