Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s.
- E-Business a E-shop E1.CZ (podnikatelé)
IČ: 284 63 005, Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110
00 (dále jen „společnost“)
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Článek 1
Tyto podmínky tvoří část obsahu kupní smlouvy na
dodávku - koupi elektroinstalačního materiálu, která byla
uzavřena mezi kupujícím jako podnikatelem –
registrovaným
zákazníkem
účtu
elektronického
prostředku
E-Business
či
E-shop
E1.CZ
http://www.e1.cz (dále jen „zákazník“) a prodávajícím –
společností na základě objednávky zákazníka učiněné
prostřednictvím elektronického prostředku E-Business http://ebc.kvelektro.cz
či
E-shop
E1.CZ
http://www.e1.cz (dále jen „OPE“). OPE jsou součástí
obsahu všech smluvních vztahů se společností.
Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do
její akceptace společností anebo odmítnutí společností,
obé za lhůty pro společnost v rozsahu pěti pracovních
dní.
Změnu objednávky či nabídky je zákazník oprávněn
provést do okamžiku, než společnost začala plnit svůj
závazek vůči zákazníkovi. V případě, kdy se objednávka
týká zboží na skladě společnosti, lze její změnu provést
kdykoliv do okamžiku převzetí zboží zákazníkem za
souhlasu společnosti. Zákazník může od každého
smluvního vztahu se společností, který se týká běžného
zboží a služeb, odstoupit poskytnutím odstupného ve
výši 25% z celkové dohodnuté ceny bez DPH.
Podle dohody smluvních stran OPE, stanovuje závazný
obsah všech dílčích kupních smluv, které budou mezi
nimi k objednávkám zákazníka v budoucnu uzavírány
prostřednictvím elektronického prostředku E-Business či
E-shop E1.CZ, zejména pak vymezuje jejich podstatné
náležitosti, krom specifikace objednaného zboží.
Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly společností
výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné.
Ujednání odsouhlasených obch. podmínek zákazníka,
které se liší od obsahu OPE společnosti, jsou vůči ní
neúčinné, není-li jiné písemné dohody; řeší-li kolizi
ujednání obch. podmínek zákazníkovy obch. podmínky
stejně či podobně, tak mají přednost OPE společnosti.
Článek 2
Při prodeji zboží, jakož i poskytování služeb, společností
bez uhrazení úplaty zákazníkem v okamžiku dodání,
může společnost kdykoliv v průběhu smluvního vztahu
upravit maximální přípustnou výši svých pohledávek po
splatnosti vůči zákazníkovi stanovením tzv. fakturačního
limitu. Pokud přesáhne částka neuhrazených faktur
tento limit, bude společností plněno pouze proti
hotovostní úhradě zákazníkem. Úhradou dlužných
částek může být původní fakturační limit obnoven.
Společnost je oprávněna ze svého rozhodnutí fakturační
limit překročit. Na fakturační limit nemá zákazník právní
nárok.
Kupní cena zboží je uvedena v obchodním ceníku
společnosti, který je každému registrovanému
zákazníkovi prostřednictvím elektronického prostředku
E-Business či E-shop E1.CZ. Konečná cena je
stanovena v objednávce zakazníka přes E-Business či
E-shop E1.CZ.
Dnem splatnosti je myšlen den připsání fakturované
částky na účet společnosti nebo při placení poštovní
poukázkou den vyplacení této poštovní poukázky

společnosti anebo při platbě v hotovosti den úhrady u
společnosti.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury
společnosti se zákazník zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den
prodlení, a to na výzvu společnosti.
5. Při odeslání zboží společností nastanou účinky
odevzdání věci zákazníkovi vždy předáním zboží
dopravci.
6. Zákazník prodlužuje promlčecí dobu práv společnosti ze
závazkového vztahu se společností na dobu deseti let
od doby, kdy promlčecí doba začne běžet poprvé.
7. Na zboží dodané společností se vztahuje záruka dle
českých právních předpisů platných v době prodeje.
Zákazník bere na vědomí, že při uplatnění odpovědnosti
za vady zboží u společnosti, nemá právo na náhradu
škody, která z vady vznikla - v souvislosti s reklamací
zboží (náhrada cestovních výdajů, ztráty na výdělku,
škody samotné vč. opakované de/montáže, ušlého
zisku, náklady právního zastoupení atd.).
8. Záruka za jakost je společností poskytována v souladu
s dokumentací zboží od výrobce, jedná-li se o zákazníka
spotřebitele. Pro posouzení jakosti věci dodané
společností je rozhodující technická dokumentace
výrobce daného zboží.
9. Je-li zákazníkovi umožněno ze zákona zvolit si právo
z vadného plnění společností, musí tak učinit u
společnosti bez zbytečného odkladu.
10. Až do úplného uhrazení kupní ceny zboží dodaného
společností zákazníkovi zůstává toto v majetku
společnosti.
11. Společnost si vyhrazuje právo zastavit s okamžitou
platností objednávku či dodávku zákazníka. V tomto
případě bude se zákazníkem uzavřena dohoda ohledně
náhrady škody, bude-li nárok na náhradu vzniklé škody
zákazníkem vznesen bez zbytečného odkladu.
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Článek 3
Zákazník prohlašuje, že bude předem společnost
informovat o všech změnách na jeho straně, které
mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak změny
zápisu v obchodním rejstříku, změny v živnostenském
rejstříku, vstupu do úpadku či hrozícího úpadku,
rozhodnutí o likvidaci anebo nařízení exekuce proti
zákazníkovi).
Zákazník souhlasí s tím, že obchodní listiny, včetně
daňových dokladů, mu mohou být společností
vystavovány a doručovány v elektronické podobě
(neopatřené el. podpisem), a to zejména na kontaktní emaily, které uvedl při své registraci v odběratelské
databázi prodávajícího.
Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na
adresy uvedené ve smlouvě a pokud jí není, tak na
adresu sídla či místa podnikání/bydliště uveřejněné
v příslušných rejstřících v době odeslání zásilky.
V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se
zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát
odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky
v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou dnem
odeslání zásilky adresátovi.
Článek 4
Všechny spory mezi smluvními stranami, ať již dříve či
v budoucnu
vzniklé,
budou
rozhodovány u
Středoevropského rozhodčího soudu s podatelnou na
adrese Viktora Huga 377/4, Praha 5 – Smíchov, jakožto

Opekv14b

stálého rozhodčího soudu dle zákona č. 244/2002 Z.z.,
zřízeného právnickou osobou IČ: 46913131 – Obchodní
věstník SR 43/2013, 199/2013 a 19/2014 (dále jen
„soud“), s konečnou platností jedním rozhodcem ze
Seznamu rozhodců dle Organizace nápadu sporů tohoto
soudu, a to podle Jednacího řádu a dalších platných a
zveřejněných
pravidel
soudu
(www.stredoeuropskyrozhodcovskysud.eu). Rozhodné
procesní právo je určeno Jednacím řádem soudu a
hmotné právo, které si mezi sebou strany zvolily, jakož i
to hmotné právo, které plyne z ostatních ujednání v této
listině, touto procesní volbou není dotčeno. Strany si
ujednaly, že řízení se vede v Českém jazyce. Smluvní
strany se dále dohodly, že pokud však některá z nich
podá žalobu k obecnému soudu, považuje se tato
skutečnost za rozvazovací podmínku této rozhodčí
doložky s tím, že toto ujednání (o rozvazovací
podmínce) se nepoužije, pokud byla před podáním
žaloby k obecnému soudu podána jednou ze stran
žaloba k rozh. soudu. Bude-li uvedená rozvazovací
podmínka realizována (naplněna) podáním žaloby
k obecnému soudu namísto k rozd. soudu, sjednávají si
smluvní strany, že případné spory z tohoto obchodně
závazkového
vztahu
bude
v nalézacím
řízení
projednávat a rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 5,
Nám. Kinských 5, 150 74 Praha 5.
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Článek 5
Stanoví-li se v OPE lhůta bez zbytečného odkladu,
považuje se za oznámením bez zbytečného odkladu
sdělení zákazníka došlé společnosti nejpozději den
následující po dni, který založil běh takové lhůty.
Zákazník je povinen překonávat překážky vylučující
odpovědnost.
Tyto podmínky (OPE) se stávají součástí všech smluv
se společností jejich akceptací zákazníkem, za níž se
považuje provedení první, jakož i každé další, učinění
objednávky prostřednictvím elektronického prostředku
E-Business či či E-shop E1.CZ a od tohoto okamžiku
jsou mezi smluvními stranami platné a účinné.
V otázkách OPE zvláště neupravených platí za
ujednané mezi zákazníkem a společností Obchodní
podmínky K&V ELEKTRO a.s. – všeobecné (Opkv14b).
K účinnosti OP a OPE postačí, potvrdí-li zákazník, že
jsou mu známy, což tímto činí, neboť v písemném
vyhotovení je již obdržel skrze elektronický prostředek
E-Business či E-shop E1.CZ.
Jakákoliv změna OPE společností je možná, pokud
zákazník nebude mít k novému znění OPE,
vypracovaných společností, žádných připomínek do pěti
pracovních dnů od jejich oznámení zákazníkovi při
nejbližším jeho nákupu (jakožto obligatorní součásti
nákupu) anebo oznámení zákazníkovi v provozovnách
společnosti či skrze elektronického prostředku EBusiness či E-shop E1.CZ (oznámení umožněním
zákazníkovi se s nimi seznámit); marným uplynutím
uvedené lhůty pak platí novelizované OPE. Bude-li mít
zákazník v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se
budou týkat změn podmínek, platí původní znění
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podmínek ve spojení s ujednáními nových OPE, jež
nebyly zákazníkem rozporovány; toto ujednání nebrání
tomu postupu zákazníka, aby pro změnu OPE
vypověděl smluvní vztah se společností ve výpovědní
lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď společnosti doručena.
Pokud OPE stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená
mezi společností a zákazníkem, platí za ujednané
uvedené v OPE.
Článek 6
Zákazník prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy
není ve smyslu zákona upravujícího DPH nespolehlivým
plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby
v rámci obchodu se společností má registrován u
příslušného správce daně a je zároveň správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákazník je povinen udržovat pravdivost těchto
prohlášení. V případě, že se zákazník stane
nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro
platby přestane být zveřejňován správcem daně, je
společnost oprávněna bez dalšího uhradit splatný
závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění
přímo na účet správce daně, a to aniž by byla vyzvána
jako ručitel. V takovém případě závazek společnosti vůči
zákazníkovi zaniká ve výši částky uhrazené na účet
správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň
je zákazník o skutečnosti, že se stal nespolehlivým
plátcem nebo jeho bankovní účet užívaný pro platby
přestane být zveřejňován správcem daně, povinen
společnost písemně informovat týž den, nejpozději den
následující, a společnost má právo od smluvního vztahu
se zákazníkem odstoupit pro hrubé porušení smluvních
povinností.
Ujednává se, že na pohledávky za zákazníkem může
společnost jednostranně započíst svoje závazky.
Zákazník může postoupit svoje pohledávky za
společností po jejím předchozím písemném souhlasu.
Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem
1.1.2015.
Razítko a podpis (pokud nebyly podmínky akceptovány
učiněním objednávky prostřednictvím elektronického
prostředku E-Business - http://ebc.kvelektro.cz či E-shop
E1.CZ - http://www.e1.cz:

Opekv14b

