VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY eshopu TRACON.CZ
Platnost od: 14.5. 2013
I. Úvodní ustanovení
1) Ing. Eva Vozáriková – TRACON (dále jen TRACON) se pro účely těchto Všeobecných
obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní
partner se pro účely těchto VOP označuje jako „kupující“. Pro účely těchto VOP a
související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo
„smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná obdobná
smlouva, ve kterých společnost TRACON vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak
označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž
ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně.
2) Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na
základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro
všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.
3) Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást
ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
4) Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku
smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb).
5) Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.
6) Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem - fyzickým
osobám – nepodnikajícím subjektům, přičemž v tomto případě se tyto VOP použijí
obdobně.
II. Nabídky, objednávky, smlouvy
1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným
výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy
zejména písemně, e-mailem.
3. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající akceptuje objednávku. Kupní smlouva se
považuje za uzavřenou také v případě, že dojde k poskytnutí věcného plnění.
III. Ceny
1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně
sjednáno jinak.
2. Prodávající je jednostranně oprávněn změnit kupní cenu, a to v případě změny ceníkové
ceny objednaného zboží či služby ke dni dodání zboží oproti ceně, za které bylo zboží
objednáno. V případě, že jednostranné zvýšení přesáhne 10 % z původně sjednané ceny, je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Ceny jsou uvedeny bez montáže. Doprava přepravní službou DPD je zdarma.
IV. Platební podmínky
1. Kupní cenu uhradí kupující, není-li sjednáno jinak, zálohovou fakturou.
2. Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby.

V. Dodací podmínky, balení, přechod rizika
1. Dodávky výrobků či služeb v České republice a Slovensku se, není-li sjednáno jinak,
realizuje veřejnou přepravní službou DPD.
2. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna
předáním zboží tomuto dopravci.
3. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího jsou určeny rozvozovým plánem
prodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-10 dní, není-li smluvními
stranami domluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího,
tj. kupující je povinen akceptovat i plnění před termínem dodání.
4. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V
ostatních případech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k
zachování nároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací
nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději do 2 dnů od
převzetí zboží.
5. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním
balicím materiálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na
změnu způsobu balení.
6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či služby provést jejich
prohlídku, kdy nejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady
výrobku či služby. V případě nereklamování zjevných vad bezprostředně po vykonání
prohlídky v termínu uvedeném v předchozí větě, právo z vad reklamovaných v rozporu s
tímto ustanovením VOP zaniká.
7. Likvidace došlého obalového materiálu je povinností kupujícího.
VI. Neodebrání zboží
1. Vzniklé náklady či škody je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to do 3 dnů od výzvy
prodávajícího. Za náklady spojené s prodlením kupujícího s odebráním zboží se považují
zejména výrobní náklady, přepravní náklady, náklady na skladování, náklady na další prodej a
jiné.
VII. Vady a záruka za jakost
1. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě „GOOD“, tj. ve zcela standardní kvalitě, není-li
smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení obchodního zákoníku (§ 422 a
násl.). Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u
prodávajícího reklamovat.
3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím,
stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se
nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s
návodem na vyměření a montáž, nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení
nebo designu nemohou být reklamovány.
5. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat
ihned při převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce
musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad
zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7
dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za
vady.

