Obchodní podmínky
Společnosti Heavytech s.r.o., IČ 04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500 03
Hradec Kr{lové, zapsan{ v OR u Krajského soudu v Hradci Kr{lové pod sp. zn.
C 35133, prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.naradi-pro.cz
1.

Úvodní ustanovení

1.1
V souladu s ustanovením §1751 odst.1 z{k. č. 89/2012 Sb., Občanský z{koník
(d{le jen občanský z{koník) v platném znění vyd{v{ společnost Heavytech s.r.o., IČ
04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Kr{lové tyto obchodní
podmínky, jež jsou nedílnou souč{stí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
prod{vajícím:

Heavytech s.r.o., IČ 04044959, se sídlem Komenského 264/5, 500
03 Hradec Kr{lové, zapsan{ v OR u Krajského soudu v Hradci
Kr{lové pod sp. zn. C 35133, e-mail: info@heavytech.cz, tel:
+420 602 278 222, (d{le jen prod{vající) na straně jedné

a
kupujícím, kterým je fyzick{ nebo pr{vnick{ osoba, jež projevila z{jem o koupi
zboží, nabízeného prod{vajícím. (d{le jen kupující)
(d{le jen kupní smlouva)
1.2
Kupní smlouva je uzavír{na distančním způsobem prostřednictvím
internetového obchodu, provozovaného prod{vajícím na internetové adrese
www.naradi-pro.cz (d{le jen e-shop)
1.3
Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.4
Vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí
ustanoveními občanského z{koníku v platném znění.
1.5
Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského z{koníku, řídí se
vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zvl{štními
ustanoveními občanského z{koníku upravujícími uzavír{ní smluv se spotřebitelem
uvedenými v §1810 a nasl..

1.6
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se sezn{mil s úplným
zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že
s nimi v plném rozsahu souhlasí.
1.7
Odchyln{ ujedn{ní uveden{ v kupní
ustanoveními těchto obchodních podmínek.

smlouvě

mají

přednost

před

1.8
Prod{vající je opr{vněn znění těchto obchodních podmínek měnit či
doplňovat. Nové znění obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění na
internetových str{nk{ch prod{vajícího.
1.

Uzavření kupní smlouvy
1.1
Kupující vybr{ním zboží z nabídky prod{vajícího a jeho n{sledným
objedn{ním (prostřednictvím vyplnění objedn{vkového formul{ře) pod{v{
prod{vajícímu z{vazný n{vrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi
prod{vajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto n{vrhu, tedy
potvrzením objedn{vky ze strany prod{vajícího odeslaným na emailovou adresu
kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prod{vajícího
nedojde, m{ se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
1.2
Objedn{vkový formul{ř obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží,
způsob úhrady ceny zboží, způsob a cenu dopravy zboží v r{mci České a
Slovenské republiky a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
1.3
Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení
případně n{zev obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, d{le pak
emailov{ adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
1.4
Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prod{vajícího je uv{děna
včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za
poštovné a balné, kter{ je uvedena samostatně). Cena zboží je platn{ po dobu
jejího zveřejnění v eshopu prod{vajícího. Tímto ustanovením není omezena
možnost prod{vajícího uzavřít kupní smlouvu za individu{lně sjednaných
podmínek.

1.5
Podmínkou platnosti objedn{vky je vyplnění veškerých n{ležitostí
objedn{vkového formul{ře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních
podmínek.
1.6
Kupující je srozuměn s tím, že prod{vající není povinen uzavřít
s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prod{vajícího, tj.
že vystavení zboží v eshopu prod{vajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve
smyslu § 1732 občanského z{koníku.
1.7
Veškeré
skutečnosti
uv{děné
kupujícím
do
pozn{mky
v objedn{vkovém formul{ři jsou souč{stí uzavřené kupní smlouvy v případě
souhlasu prod{vajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se m{ za to, že kupní
smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prod{vajícího splnit
jakýkoliv požadavek kupujícího vyj{dřený v objedn{vce, zašle prod{vající
kupujícímu nový n{vrh objedn{vky s požadavkem na jeho vyj{dření se k ní.
Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesl{ním této nové objedn{vky
kupujícím prod{vajícímu a jejím n{sledným potvrzením prod{vajícím.
1.8
Prod{vající je opr{vněn při okolnostech hodných zřetele, před
potvrzením objedn{vky a tedy uzavřením kupní smlouvy, pož{dat kupujícího o
telefonické či písemné potvrzení jeho objedn{vky.
2.

Pr{va a povinnosti smluvních stran
2.1
Uzavřením kupní smlouvy vznik{ prod{vajícímu povinnost odevzdat
kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prod{vajícímu
zaplatit sjednanou cenu.
2.2
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu
s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
2.3
V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dod{vat zboží
jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prod{vající opr{vněn požadovat po
kupujícím veškeré n{klady s tímto doručením spojené.
2.4

3.

Kupující nabýv{ vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

3.1
V souladu s ustanovením § 1829 občanského z{koníku m{ kupující,
který je fyzickou osobou – nepodnikatelem, pr{vo ve lhůtě 14 dnů od převzetí
zboží odstoupit od kupní smlouvy.
3.2
Odstoupení od kupní smlouvy dle čl 4.1 obchodních podmínek musí
být prod{vajícímu odesl{no do 14 dnů od převzetí zboží a to na dresu sídla
prod{vajícího, či na adresu provozovny prod{vajícího, nebo na adresu
elektronické pošty prod{vajícího uvedenou v objedn{vce, resp. na adresu
uvedenou na webové str{nce prod{vajícího.
3.3
Je-li kupující pr{vnickou osobou, nebo fyzickou osobou –
podnikatelem, je opr{vněn odstoupit pouze za podmínek stanovených
z{konem, kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
3.4
Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od poč{tku. Zboží
musí být vr{ceno prod{vajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrn{cti
dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně n{kladů na
dod{ní, které od něho na z{kladě smlouvy přijal (kromě dodatečných n{kladů
vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dod{ní, který je jiný než
nejlevnější způsob standardního dod{ní prod{vajícím nabízený).
3.5
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prod{vající není povinen vr{tit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží před{ nebo
prok{že, že zboží prod{vajícímu odeslal.
3.6
N{klady spojené s vr{cením zboží prod{vajícímu nese v plné výši
kupující.
3.7
Kupující odpovíd{ prod{vajícímu za snížení hodnoty zboží, které
vzniklo v důsledku nakl{d{ní s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakl{dat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
3.8
Zboží musí být prod{vajícímu vr{ceno nepoškozené a neopotřebované,
je-li to možné v původním obalu.
3.9
N{rok na úhradu škody vzniklé na zboží je prod{vající opr{vněn
jednostranně započíst proti n{roku kupujícího na vr{cení kupní ceny.
3.10
Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského
z{koníku.

3.11
Prod{vající je opr{vněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit
od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dod{ní objednaného
zboží kupujícímu.
3.12
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu d{rek, je darovací
smlouva mezi prod{vajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbýv{ darovací smlouva
ohledně takového d{rku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím
prod{vajícímu vr{tit i poskytnutý d{rek.
4.

Cena, platební podmínky a přechod vlastnického pr{va

4.1
Cenu zboží a případné n{klady spojené s dod{ním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prod{vajícímu n{sledujícími způsoby:
4.1.1 v hotovosti na dobírku přepravci prod{vajícího v místě určeném kupujícím
v objedn{vce.
4.1.2 bezhotovostně převodem na účet prod{vajícího č. 2700790540/2010, vedený u
společnosti FIO (d{le jen „účet prod{vajícího“).
4.1.3 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prod{vajícímu také
n{klady spojené s balením a dod{ním zboží ve smluvené výši. Není-li d{le
výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i n{klady spojené s balením a
dod{ním zboží.
4.3
Zboží bude kupujícímu dod{no/před{no až po zaplacení celé kupní
ceny včetně n{kladů na doručení. Kupní cena je splatn{ v okamžiku převzetí
zboží na dobírku. V případě bezhotovostní platby na účet prod{vajícího je
kupní cena splatn{ před dod{ním zboží, tj. přips{ním kupní ceny na účet
prod{vajícího, není-li dohodnuto jinak.
4.4
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prod{vajícím kupujícímu nelze
vz{jemně kombinovat.
4.5
K přechodu vlastnického pr{va k objednanému zboží z prod{vajícího
na kupujícího doch{zí až úplným uhrazením kupní ceny včetně n{kladů na
doručení.
4.6
Prod{vající je pl{tcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví prod{vajícímu současně s expedicí zboží a zašle jej v papírové
podobě současně se zbožím, pokud to dovoluje charakter (velikost, způsob

balení, způsob přepravy) zboží. Kupující výslovně souhlasí s možností zasl{ní
daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě)
na jeho emailovou adresu.
5.

Přeprava a dod{ní zboží
5.1
jinak.

Způsob doručení určuje prod{vající, není-li v kupní smlouvě stanoveno

5.2
V případě, že je způsob dopravy smluven na z{kladě požadavku
kupujícího, nese kupující riziko škody a případné dodatečné n{klady spojené
s tímto způsobem dopravy.
5.3
Je-li prod{vající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objedn{vce, je kupující povinen zboží převzít při dod{ní.
Nepřevezme-li kupující zboží při dod{ní, je prod{vající opr{vněn požadovat
poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za den uskladnění nebo je
prod{vající opr{vněn odstoupit od kupní smlouvy.
5.4
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat
znovu nebo jiným způsobem a nebylo-li tak uvedeno v objedn{vce, je kupující
povinen uhradit n{klady spojené s opakovaným doručov{ním nebo n{klady
spojené s jiným způsobem doručení.
5.5
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv z{vad toto neprodleně
ozn{mit přepravci. V případě shled{ní porušení obalu svědčícího o
neopr{vněném vniknutí do z{silky nemusí kupující z{silku od přepravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal z{silky obsahující
zboží je neporušen.
5.6
Další pr{va a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit
zvl{štní dodací podmínky prod{vajícího a přepravce.
6.

Pr{va z vadného plnění a z{ruka za jakost

6.1
Pr{va a povinnosti smluvních stran ohledně pr{v z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně z{vaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského z{koníku).

6.2
Prod{vající odpovíd{ kupujícímu, že zboží při převzetí nem{ vady. Zejména
prod{vající odpovíd{ kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1 m{ zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujedn{ní, m{
takové vlastnosti, které prod{vající nebo výrobce popsal nebo které kupující oček{val
s ohledem na povahu zboží a na z{kladě reklamy jimi prov{děné,
6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prod{vající uv{dí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle použív{,
6.2.3 zboží odpovíd{ jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům pr{vních předpisů.
6.3
Ustanovení uveden{ v čl. Prod{vající odpovíd{ kupujícímu, že zboží při
převzetí nem{ vady. Zejména prod{vající odpovíd{ kupujícímu, že v době, kdy
kupující zboží převzal obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prod{vaného za
nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujedn{na, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užív{ním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
použív{ní nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplýv{li to z povahy zboží.
6.4
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, m{ kupující pr{vo
na odstranění vady dod{ním nové věci bez vady nebo dod{ním chybějící věci,
nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
nebo odstoupit od smlouvy.
6.5
Kupující sdělí prod{vajícímu, jaké pr{vo z vadného plnění si zvolil dle
čl. 7.4. obchodních podmínek při ozn{mení vady, nebo bez zbytečného odkladu
po ozn{mení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prod{vajícího.
6.6
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, m{ kupující
pr{vo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.7
Kupující je povinen zboží před převzetím ř{dně prohlédnout a
upozornit prod{vajícího na všechny vady, které lze poznat bez potřeby
odzkoušení zboží při pouhé vizu{lní prohlídce. V případě, že kupující
prod{vajícího na tyto vady při převzetí zboží neupozorní, prod{vající za takové
vady neodpovíd{.

6.8
Kupující je povinen po převzetí zboží provést ř{dnou kontrolu a jeho
odzkoušení s ř{dnou péčí. Jakékoliv vady je třeba neprodleně ozn{mit
prod{vajícímu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Za později
uplatněné vady ze strany kupujícího prod{vající neodpovíd{.
6.9
Skryté vady zboží je třeba ozn{mit prod{vajícímu bez zbytečného
odkladu poté, co je kupující mohl při dodatečné péči zjistit. Nejpozději však do 5
dnů od zjištění vady.
6.10
Z{rukou za jakost se prod{vající zavazuje, že zboží bude po určitou
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachov{ obvyklé vlastnosti.
6.11
Na zboží je poskytov{na z{ruka obvykle v délce 24 měsíců. Z{ruční
doba běží od odevzd{ní zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odesl{na,
běží od dojití věci do místa určení, není-li mezi prod{vajícím a kupujícím
ujedn{no v konkrétním případě jinak. Prod{vající může zejména poskytnout i
lhůtu kratší pro určitý druh zboží, pokud to neodporuje občanskému z{koníku
(tedy např. u použitého zboží).
6.12
V případě, že smlouva, z{ruční list, obal nebo reklama určují různé
délky z{ruční doby, platí ta, kter{ je z nich nejdelší.
6.13
Z{ruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ke kterému došlo jeho
běžným užív{ním, na škody způsobené chemickými vlivy, na škody způsobené
nevhodnou obsluhou, na škody vzniklé zanedb{ním pravidelné údržby, na
škody způsobené vlivem vnějších okolností a vlivem povětrnostních podmínek,
na škody způsobené úmyslným poškozením a na škody způsobené z{sahem třetí
osoby.
6.14
Z{ruka se d{le nevztahuje na poškození zboží způsobené chybným
použív{ním.
6.15
Pr{va z vadného plnění a ze z{ruky za jakost uplatňuje kupující u
prod{vajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Za okamžik uplatnění reklamace
se považuje okamžik, kdy prod{vající obdržel od kupujícího reklamované zboží
a v případě objemného zboží ř{dně vyplněný reklamační formul{ř.
6.16

Kupující při reklamaci doloží kopii faktury za zakoupené zboží.

6.17
Prod{vající je povinen kupujícímu vydat reklamační protokol o tom,
kdy kupující pr{vo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace kupující požaduje. Samotnou reklamaci též mohou vyřizovat nebo o
ní kupujícího vyrozumět naši smluvní autorizovaní partneři: Lumag s.r.o., První
han{ck{ Bow spol s.r.o., Ferdus s.r.o., Profitrading s.r.o., Univer s.r.o. a Laser-cut
s.r.o..
6.18
Prod{vající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci
rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3
pracovních dnů. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí způsob řešení reklamace.
Do lhůty dle tohoto odstavce se nezapočít{v{ doba přiměřen{, potřebn{
k odbornému posouzení vady zboží.
6.19
Reklamace, včetně příp. odstranění vady, bylo-li požadov{no, musí být
vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prod{vající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. V této lhůtě prod{vající
rovněž vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.
6.20
V případě, že je reklamace neopr{vněn{, uvede prod{vající důvod
zamítnutí do reklamačního protokolu. Případné n{klady spojené
s neopr{vněnou reklamací hradí kupující.
6.21
Další pr{va a povinnosti stran související s odpovědností prod{vajícího
za vady a z{rukou za jakost může upravit reklamační ř{d prod{vajícího.
7.

Další pr{va a povinnosti smluvních stran
7.1
Prod{vající je ve vztahu ke kupujícímu v{z{n etickým kodexem
chov{ní ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského z{koníku.
7.2
Mimosoudní vyřizov{ní stížností spotřebitelů zajišťuje prod{vající
prostřednictvím elektronické adresy uvedené v objedn{vce, resp. na adrese
uvedené na webové str{nce prod{vajícího. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prod{vající na elektronickou adresu kupujícího.
7.3
Kupující, který je spotřebitelem, m{ podle z{kona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění, pr{vo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je opr{vněn
mimosoudní řešení sporu prov{dět, je Česk{ obchodní inspekce se sídlem
Štěp{nsk{ 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Bližší informace jsou dostupné na
webových str{nk{ch www.coi.cz.

7.4
Prod{vající je opr{vněn k prodeji zboží na z{kladě zakladatelské listiny
společnosti Heavytech, s.r.o. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykon{v{ Úřad pro ochranu osobních údajů. Česk{ obchodní inspekce vykon{v{
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržov{ním z{kona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5
Kupující tímto přebír{ na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského z{koníku.
8.

Ochrana osobních údajů
8.1
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytov{na z{konem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
8.2
Kupující souhlasí se zpracov{ním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, firma, adresa bydliště, sídla, rodné číslo, číslo občanského průkazu,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo a jakýchkoliv dalších údajů, které jsou prod{vajícím zpracov{ny (d{le
společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3
Kupující souhlasí se zpracov{ním osobních údajů prod{vajícím, a to
pro účely realizace pr{v a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracov{ním osobních údajů prod{vajícím také pro účely
zasíl{ní informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracov{ním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto čl{nku není podmínkou, kter{ by
sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uv{dět
spr{vně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prod{vajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5
Zpracov{ním osobních údajů kupujícího může prod{vající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prod{vajícím bez předchozího souhlasu kupujícího před{v{ny třetím
osob{m.
8.6
Osobní údaje budou zpracov{v{ny po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracov{v{ny v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedn{ o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8
V případě, že by se kupující domníval, že prod{vající nebo zpracovatel
prov{dí zpracov{ní jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se z{konem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracov{ní, může:
8.8.1

pož{dat prod{vajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2
požadovat, aby prod{vající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav.
8.9
Pož{d{-li kupující o informaci o zpracov{ní svých osobních údajů, je
mu prod{vající povinen tuto informaci předat. Prod{vající m{ pr{vo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující n{klady nezbytné na poskytnutí informace.
8.10
Kupující tímto uděluje prod{vajícímu opr{vnění shromažďovat,
zpracov{vat, uchov{vat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely
informačních a účtovacích systémů prod{vajícího a pro využití v r{mci
marketingových akcí prod{vajícího, za účelem informov{ní kupujícího o nových
produktech prod{vajícího.
8.11
Kupující d{v{ souhlas a opr{vnění k výše uvedenému na dobu
neurčitou počínaje dnem odesl{ní objedn{vky.
9.

Zasíl{ní obchodních sdělení a ukl{d{ní cookies
9.1
Kupující výslovně souhlasí se zasíl{ním obchodních sdělení ve smyslu
z{kona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prod{vajícím na adresu
jeho elektronické pošty, a se zasíl{ním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prod{vajícího.
9.2
Kupující souhlasí s ukl{d{ním tzv. cookies na jeho počítač. V případě,
že je n{kup na webové str{nce možné provést a z{vazky prod{vajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by doch{zelo k ukl{d{ní tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10.

Doručov{ní

10.1
Ozn{mení týkající se vztahů mezi prod{vajícím a kupujícím, zejména
týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou
doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
10.2
Ozn{mení se doručují na příslušnou adresu prod{vajícího nebo
kupujícího a považují se za doručen{ a účinn{ okamžikem jejich doručení
prostřednictvím pošty, s výjimkou ozn{mení o odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je ozn{mení kupujícím ve lhůtě pro
odstoupení odesl{no.
10.3
Za doručené se také považuje ozn{mení, jehož převzetí adres{t odmítl,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vr{tilo jako nedoručitelné.
10.4
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vz{jemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou
v objedn{vce, resp. na adresu uvedenou na webové str{nce prod{vajícího.
11.

Z{věrečn{ ujedn{ní
11.1
Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského z{koníku, jakož i dalšími souvisejícími
pr{vními předpisy.
11.2
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 dotknut{ platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
11.3
Vešker{ ujedn{ní mezi prod{vajícím a kupujícím obsažen{ v kupní
smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se
kterými jsou v rozporu.
11.4
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivov{na
prod{vajícím v elektronické podobě a není přístupn{.
11.5
Kontaktní údaje prod{vajícího: Heavytech s.r.o., se sídlem Komenského
264/5, 500 03 Hradec kr{lové, adresa elektronické pošty info@heavytech.cz,
telefon: +420 602 287 222.
11.6

Tyto obchodní podmínky nebývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2017

ZÁRUČNÍ LHŮTY
SPOLEČNOST

ZÁRUKA PRO IČO ZÁRUKA PRO FO

POZNÁMKA

BOW

24 měsíců

24 měsíců

Náhradní díly – 6 m.

GOLEMTECH

24 měsíců

24 měsíců

U IČA při dodrţení
servisních prohlídek

AUTOLIFT 3000

36 měsíců

36 měsíců

UP AND DOWN

36 měsíců

36 měsíců

EASY LIFT 1500

24 měsíců

24 měsíců

Lakovací stůl SPT

36 měsíců

36 měsíců

AUTA-ZVEDÁKY

24 měsíců

24 měsíců

ALCETEK
(COMET)

12 měsíců

24 měsíců

LUMAG

12 měsíců

24 měsíců

MSO

24 měsíců

24 měsíců

BETA

12 měsíců

24 měsíců

FERDUS

12 měsíců

24 měsíců

AUTOCOMSOFT

24 měsíců

24 měsíců

Předváděcí zboţí 6 m,
spotřební materiál do
jeho pouţití

ORLÍK
Druh výrobku

Záruční lhůta (měsíce)

Poznámka

Pístové kompresory Original

36

Na celý stroj za podmínky
provádění ročních servisních
prohlídek, jinak 12 m.

kompresory 36

Na šroubovou a řídící
jednotku
za
podmínky
prvádění ročních SP, jinak 12
m.

Šroubové
Original

Spirálové kompresory

24

Sušičky vzduchu

24

Na celý stroj

Pístové kompresory PKS 25- 12
O/300, PKS 60-O/300

Na celý stroj

Ostatní zboţí

Orfi,
Rotair,
RLR,
elektrocentrály, tlaková děla,
apod.

12

Minikompresory
pneumatické nářadí

AS, 6

Opravy, repase, GO, náhradní 6
díly
Na prodané spotřební zboţí ve smyslu občanského zákoníku v platném znění je poskytována
záruka 24 měsíců

LASER-CUT

ZÁRUKA PRO IČO

ZÁRUKA PRO FO

Modrá řada POW

12 měsíců

24 měsíců

Ţlutá řada POWX

12 měsíců

36 měsíců

Šedá řada POWC

12 měsíců

24 měsíců

UNIVER – seznam záručních dob jednotlivých dodavatelů
NÁZEV DODAVATELE
ZÁRUČNÍ DOBA (měsíce)
APAC (CMBB)

24

AST

24

AUTOCOM

12

AUTOROBOT

12

BEISSBARTH

24

CANVIK

24

CAPELEC

12

COMPAC

24

DINO

24

FI.TIM

24

FT ELEKTRONIK

24

FULLY

6

GAITHER

24

GAMAR

24

GYS

12

HAWEKA

24

HAZET

24

HUBINONT

24

KART PPUH

24

LEITENBERGER

24

POZNÁMKA

+ doţivotní záruka na rám

+ neomezená
materiálu

na

vadu

MAGETA

24

MAIC

24

MATO

12

NEWAY

24

NOVITEC

24

OMA

24

OMITEC

12

PCL

12

PICO

24

RALF

24

RODCRAFT

12

ROS AUTO

12

SERENCO

12

SHINN FU

24

SLIFT

24

SP

24

TST STAG

24

TECNOMOTOR

12

TRISCO

12

VACULA

12

VULMEC

12

WAECO

24

WILMS

12

WPT

24

Z{ruční doby u českých dodavatelů se řeší dle jejich dodacích a z{ručních
podmínek

