VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
UVEX Safety CZ, k.s.

Platnost: 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019

1. Objednávky:
Objednávat zboží mohou fyzické i právnické osoby, a to:
a) elektronicky na adrese:
b) faxem na čísle:
c) poštou na adrese:

info@uvex.cz
+420 494 533 395
UVEX Safety CZ, k.s.
Na Jamách 394
516 01 - Rychnov nad Kněžnou
IČO: 62026453
DIČ: CZ62026453

K rychlému vyřízení objednávky je možné tuto provést telefonicky na čísle: +420 494 531 331 s tím, že musí být
následovně zaslána písemně – viz bod a-c.
S první objednávkou je zákazník povinen uvést úplnou fakturační a dodací adresu, OSVČ a právnické osoby
zašlou „Živnostenský list“ nebo „Výpis z obchodního rejstříku“ a plátci DPH „Registraci k DPH“.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje její závaznost a vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami vč.
všech příloh. Pro obě strany je závazná po jejím přijetí prodávajícím.
Prodávající má však právo jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit, a to v případě, že má pochybnosti o
kupujícím zejména z důvodu dřívějšího nedodržení platebních podmínek, nevyzvednutí zakázek apod. O
odmítnutí objednávky nebo její části musí být kupující informován.
Právo stornovat objednávku nebo její část má i kupující, a to až do doby odeslání zboží na jeho adresu.
Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží kupujícím.

2. Dodací podmínky - doprava:
Místem plnění je adresa uvedená na objednávce či kupní smlouvě. Kupující si volí způsob dopravy.
Zboží je možné:
a) vyzvednout osobně
b) poslat zásilkovou službou PPL (pokud není dojednáno jinak);
cena dopravného za 1 balík (do 31,5 kg, max. rozměr dxšxv: 120x60x60 cm) = 83,- Kč bez DPH,
dobírka za 1 balík = 19,- Kč bez DPH.
Výše uvedené ceny jsou platné pro dodávky v rámci ČR.
Balné se neplatí, dopravné hradí objednavatel, pokud není pro každý jednotlivý případ stanoveno jinak.
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3. Jednotky balení:
Zboží je možno objednávat pouze na celé jednotky balení daného produktu (to se týká i jeho modelu a velikosti).
Toto je uvedeno v aktuálně platném produktovém katalogu a ceníku. Výjimku tvoří:
produktová skupina:
ochranné přilby uvex
ochranné rukavice uvex

min. jednotka balení:
5 ks
10 pá

4. Ochrana osobních údajů:
Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje uvedené v adresáři budou použity pouze pro plnění objednávek
a při zpracování osobních údajů bude postupovat nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ale bude dále nakládat s osobními údaji dle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Výjimku tvoří adresy sídla či místa dodání, s čímž
kupující souhlasí. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.uvex-safety.cz

5. Platební podmínky:
Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktur stanovena na 30 dnů netto.
Výjimku tvoří zákazníci, kteří:
a) odebírají zboží nově. V tomto případě platí první 3 platby dobírkou nebo na zálohovou fakturu.
b) vykazují dluh za předcházející odběry zboží. Tito dostanou zboží pouze na dobírku nebo na zálohovou fakturu,
a zároveň provedou úhradu dlužné částky.
V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře bude zákazníkovi naúčtována smluvní pokuta ve výši
0,05 % za každý den prodlení.
Při úhradě do 10 kalendářních dnů si může objednavatel uplatnit skonto ve výši 2 % z ceny s DPH a bez
dopravného.

6. Záruka, vrácení a výměna zboží:
Fyzická osoba – kupující (spotřebitel) – má v případě uzavření smlouvy distančním způsobem právo odstoupit od
smlouvy bez udání důvodu v souladu s občanským zákoníkem, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží
nesmí být nijak poškozené, nést znaky používání nebo být jinak znehodnocené. Musí být v původních
neporušených a nepolepených obalech s příslušenstvím a musí k němu být přiložen prodejní doklad.
U zboží určeného k dalšímu prodeji je vrácení možné po dohodě s prodávajícím. V tomto případě však kupující
uhradí tzv. manipulační poplatek ve výši 10 % z nákupní ceny zboží (ten slouží k úhradě nákladů spojených
s dovozem či vrácením zboží). Obdobně lze provést v odůvodněných případech po dohodě s prodávajícím i
výměnu zboží.
Záruka ve smyslu ustanovení § 2165 občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet
v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tuto však nelze využít v souvislosti s opotřebováním či poškozením zboží
z důvodu vlivu používání či prostředí.
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7. Zápůjčky zboží:
V mimořádných případech mohou být zákazníkovi zapůjčeny vzorky zboží na dobu max. 14 dnů. Po této době
budou v případě nevrácení nafakturovány dle aktuálního ceníku. To platí i v případě, že vzorky budou vráceny
poškozené či jinak znehodnocené nebo bez původního obalu.

8. Ceny zboží - slevy:
Jsou uvedeny v „ceníku“ platném pro dané období, vždy bez DPH a ceny dopravy.
Dodavatel je připraven uzavřít s obchodními partnery „dohodu o cílovém ročním bonusu“ a slevu udělit na
základě splnění určitých objemů ročních dohodnutých odběrů.

9. EKO-KOM:
Firma UVEX Safety CZ, k. s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a je
zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK – F00034451. Registrace je
zveřejněna na webových stránkách: uvex-safety.cz

10. Prohlášení o shodě a bezpečnostní listy:
„Prohlášení o shodě“ vydáme na základě žádosti a v souladu se zákonem na veškeré zboží, kde tato povinnost
existuje. Toto zašleme na vyžádání ihned, nejpozději pak do 14 dnů.
Bezpečnostní listy předepsané k osobním ochranným pracovním prostředkům (OOPP) uvex a pracovní
kosmetice PHYSIODERM jsou k dispozici na: uvex-safety.cz nebo na vyžádání na níže uvedeném kontaktu.

11. Ostatní ujednání
Obě smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
žádná z nich nepovažuje za slabší stranu podle tohoto ustanovení.
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku souhlasí, že prodávající může obchodní
podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě prodávající o změně písemně informuje kupujícího.
Kupující může dané změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět.
Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, který upravuje důsledky změny
okolností, resp. na sebe smluvní strany berou nebezpečí změny okolností v souladu s odst. 2 zmíněného
ustanovení.
Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1950 občanského zákoníku, které udává, že při opakovaných
plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také
to, co bylo splatnost dříve.
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Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Případná smluvní pokuta nevylučuje
právo na náhradu škody vzniklé na základě daného porušení povinnosti.

12. Reklamace:
Reklamace se řídí zvláštním Reklamačním řádem, který tvoří samostatnou přílohu těchto obchodních podmínek
a je jejich nedílnou součástí.

Společnost UVEX Safety CZ, k.s. si vyhrazuje právo na úpravy a změny ve VOP,
a to i bez předchozího upozornění!

Aktualizováno: 02-01-2019

Počet příloh: 1
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