Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľské subjekty
pre predaj tovaru pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom on-line obchodov umiestnených na
internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk a pre používanie webových stránok www.techni-trade.sk
Kontaktné údaje Predávajúceho:
Techni Trade s.r.o.
Sídlo:
Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5
IČ:
27633870
DIČ:
CZ27633870
DIČ DPH:
CZ27633870
Zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde
v Prahe, oddiel C, vložka 120361
Adresa pre doručovanie:
Techni Trade s.r.o.; Průmyslová; 250 88 Čelákovice (dále jen
„Kontaktná adresa“); Mail:service@techni-trade.com (dále jen
„Kontaktný email“); Telefon: (+420) 246 089 786 (dále jen
„Kontaktný telefon“)
1. Úvodné ustanovenia
a.
Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona
č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej
len „občiansky zákonník“) platí pre predaj tovaru pomocou
prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom online obchodov spoločnosti Techni Trade s. r. o. umiestneného na
internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk
alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, prípadne osobne,
a pre používanie ďalších webových stránok (ďalej spoločne
takisto len „webové rozhranie obchodu“) prevádzkovanom
Predávajúcim.
b.
Obchodné podmienky vymedzujú a spresňujú
základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho
a Používateľa.
c.
Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými
podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom občianskym
zákonníkom. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok
možno dohovoriť v kúpnej zmluve. Odchylné dohovory v kúpnej
zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných
podmienok.
d.
Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci
meniť alebo dopĺňať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým
znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
e.
Ustanovenia
obchodných
podmienok
sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa tu
označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí
služby, alebo iná zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných
podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú
vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu
možno uzatvoriť v českom alebo slovenskom jazyku, ledaže sa
Kupujúci a Predávajúci vyslovene dohodnú na inom jazyku.
f.
Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom, sa neuplatnia
tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky
pre spotrebiteľov. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo
rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec
samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu
s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. V otázkach
neupravených týmito obchodnými podmienkami pre
podnikateľské subjekty sa vzťahy riadia obdobne podľa
podmienok
upravených
vo Všeobecných
obchodných
podmienkach pre spotrebiteľov, s výnimkou ustanovení na
ochranu spotrebiteľa. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje,
že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so
Všeobecnými obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov.
2. Vymedzenie pojmov
a.
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu
tovar. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje Kupujúci,
ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.
b.
Používateľom je každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je
takisto Používateľom.
c.
Tovarom predávaným prostredníctvom webového
rozhrania obchodu sú predovšetkým manikúrové sady, nožnice,
sady príborov, príslušenstvo a ďalší tovar bližšie špecifikovaný
vo webovom rozhraní obchodu.
3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a.
Ponukou na uzatvorenie zmluvy je objednávka tovaru
zo strany Zákazníka. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany
Kupujúceho.
b.
Objednávku je možné urobiť osobne na Kontaktnej
adrese Predávajúceho alebo prostredníctvom najmä
nasledujúcich prostriedkov komunikácie na diaľku:
- elektronická pošta
- e-shop
- fax
- telefonické objednávky
Prípadne ďalšími spôsobmi objednávania, ktoré Predávajúci
akceptuje.
c.
Pre objednávku prostredníctvom prostriedkov
komunikácie na diaľku sa použije článok 3 Všeobecných
obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2014

Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť.
Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.
4. Dodacie podmienky
a.
Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu
dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými
dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie,
certifikáty a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre prevzatie
a používanie tovaru. Ak nie je dohovorené inak, sú doklady
poskytované v českom jazyku.
b.
Ak nie je zmluvnými stranami alebo zákonom
vyslovene stanovené inak, je tovar dodaný Kupujúcemu s
využitím dodacej podmienky EX WORKS Incoterms 2000 tak, že
je v dohodnutom termíne pripravený na Kontaktnej adrese
Predávajúceho pre odber zákazníkom. Ak nie je tovar
zákazníkom prevzatý do štyroch pracovných dní po dni jeho
dodania, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať skladné
v zvyčajnej výške.
c.
Na základe dohody zmluvných strán môže
Predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie
tovaru počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenia je povinný
hradiť Kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru
Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi.
Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo
škody na tovare.
d.
Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný
skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné kazy
okamžite oznámiť prepravcovi. O kazoch bude spísaný protokol.
Ak nie je spísaný protokol o kazoch, stráca Kupujúci nároky
vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.
e.
Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný
skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov
tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia rozporu je povinný
ho oznámiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené kazy je Kupujúci
povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto
dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením kazu.

(pokiaľ Kupujúci žiaden do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu
neoznámi).
b.
Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy,
pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru
dlhšie než 4 týždne.
c.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je
Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie než 4 týždne od
dohovoreného dňa dodania.
d.
Odstúpenie musí byť urobené písomne a v prípadoch
zmlúv dohovorených elektronickou cestou takisto elektronicky.
Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7. Zodpovednosť za kazy a reklamačný poriadok
a.
Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar
v dohovorenom množstve, akosti a vyhotovení.
b.
Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia
príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä
ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občianskeho
zákonníka).
c.
Podmienky zodpovednosti za kazy tovaru a záručná
zodpovednosť sa riadia obdobne článkom 6. Všeobecných
obchodných podmienok pre spotrebiteľov, s výnimkou záručnej
lehoty 24 mesiacov, ktorá sa v prípade, že je Kupujúcim
podnikateľ,
neuplatní.
Kupujúci uplatňuje nároky zo zodpovednosti za kazy na
Kontaktnej adrese Predávajúceho.
8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky
Predávajúceho
a.
Pri dohováraní zmluvy a jej plnení môžu byť
Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako
dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci
sa zaväzuje tieto informácie najmä:
- uchovávať ako dôverné;
- neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;
- nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu
dohovoreného Predávajúcim;
- nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol
Predávajúceho poškodiť.
b.
Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu
Predávajúceho obstarávať kópie podkladov odovzdaných mu
Predávajúcim.
c.
Kupujúci je oprávnený používať pri svojej obchodnej
činnosti obchodnú značku Predávajúceho, pokiaľ mu na to
Predávajúci udelí písomný súhlas. Používanie nesmie poškodiť
alebo ohroziť povesť Predávajúceho.

5. Cena tovaru a platobné podmienky
a.
Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené
katalógové ceny bez DPH.Z týchto cien je Predávajúci oprávnený
poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti od množstva
objednávaného tovaru alebo na predošlých nákupoch
Kupujúceho.
b.
Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar
Predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených vo webovom
rozhraní obchodu alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z
nižšie uvedených spôsobov:
- v hotovosti pri platbe na dobierku
9. Rozhodcovská doložka
- bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č.
a.
Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy alebo
2111890009/8130 (IBAN: SK80 8130 0000 0021 1189 0009)
v súvislosti s ňou, budú rozhodované s vylúčením právomoci
vedený v spoločnosti Citibank Europe, plc (ďalej len „Účet
obecných súdov s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní
Predávajúceho“)
pri Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej
Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru
republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa jeho
bezhotovostne po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je zvyčajne
Poriadku on-line jediným rozhodcom určeným predsedom
vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohovorené inak, je
Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej
faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.
republiky a Agrárnej komore Českej republiky.
c.
V prípade zákazkovej výroby a tovaru, ktorý je pre
b.
E-mailové adresy pre vedenie konania on-line si
Kupujúceho individuálne dovezený (objednaný), je Predávajúci
zmluvné strany oznámia pri uzatváraní zmluvy.
oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny pred dodaním
tovaru.
10. Záverečné ustanovenia
d.
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri
a.
Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky
prevzatí tovaru.
alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje
e.
V prípade platby faktúrou je kúpna cena splatná do 14
medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohovárajú, že
dní odo dňa vystavenia faktúry. Kúpna cena je splatená
vzťah sa riadi českým právom. Dohovor OSN o zmluvách
okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.
o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.
f.
Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto
b.
Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných
obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok
podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa
z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň
takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi
omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu
ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo
omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.
najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo
g.
V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej
nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť
ceny je Predávajúci takisto oprávnený pozastaviť ďalšie
ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo
dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých
obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
splatných záväzkov Kupujúceho.
h.
Platba tovaru je možná v eurách (EUR). Na vyžiadanie
je možná platba v českých korunách (CZK) – v tomto prípade
bude použitý účet č. 8900074888/2600 (IBAN: CZ94 2600 0000
0089 0007 4888), vedený v spoločnosti Citibank Europe plc.
i.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na
balenie a dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme.
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a.
Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci
oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom
prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne
na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo na účet,
z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny

