Všeobecné obchodní podmínky
I. Všeobecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jako „VOP“)
jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi
společností JECH CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 481, 518 01
Dobruška, IČ 259 30 818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce
15453, jako prodávajícím (dále jen jako „Prodávající“ či
„JECH”) a kupujícími. Tyto VOP upravují smluvní vztahy
vzniklé mezi nimi při nákupu zboží Prodávajícího.
2. VOP se aplikují na každou kupní smlouvu, kterou Prodávající
s kupujícím uzavře. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky platí jen tehdy, jsou-li Prodávajícím písemně potvrzeny.
3. Na smluvní vztahy z kupních smluv v mezinárodním obchodním styku, se použijí též vykládací pravidla INCOTERMS 2010,
nestanoví-li konkrétní smlouva jinak.
II. Vznik smlouvy
1. Strany sjednaly, že kupní smlouva má být uzavřena výlučně
v písemné podobě.
2. Právní jednání se stává perfektním v okamžiku podpisu
kupní smlouvy všemi stranami. Jedině uzavřením smlouvy
v písemné podobě vznikají stranám na jejím základě práva
a povinnosti (dále jen jako “ Kupní smlouva”).
3. Kupující je povinen uvést ve Smlouvě tyto údaje:
a) svou identifikaci
- Spotřebitel: jméno a příjmení, bydliště a podpis oprávněné
osoby, adresu určení, pokud je odlišná od místa bydliště
a jméno osoby, která zboží převezme.
- Podnikatel: obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení
kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že
k převzetí dodávaného zboží je oprávněn kterýkoliv zaměstnanec kupujícího dle ust. § 166 odst. 1 a 2 zák. č. 89/2012
Sb. nový občasný zákoník, v platném znění (dále jen jako
“NOZ”)).
Kupující bere na vědomí, že vyplněním identifikačních údajů
podnikatele, ujišťuje Prodávajícího, že Kupní smlouvu uzavírá
v rámci své podnikatelské činnosti. Má se také za to, že kupující uzavřel Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti,
bylo-li zboží zakoupeno za účelem jeho použití ve zdravotnictví, v pečovatelství nebo ve veřejných prostorách. Kupující
bere na vědomí, že pokud Kupní smlouvu uzavřel jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, je mu poskytnuta
Prodávajícím záruka za jakost v trvání 2 let. Kupující bere na
vědomí, že vyplněním identifikačních údajů podnikatele se
nemůže dovolat spotřebitelské ochrany, ani kdyby jednáním
(uzavřením smlouvy) ve skutečnosti uspokojoval výlučné
potřeby své domácnosti. Takové jednání by bylo považováno
za porušení principu poctivosti a dovolání se právních následků v rozporu s vlastním předešlým chováním. Kupující prohlašuje, že jako podnikatel je odborníkem a je tak schopen
jednat s odbornou znalostí a pečlivostí.
b) kontakt (telefon, e-mail)
c) označení objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě
také jeho popis
d) množství objednávaného zboží
e) jednotkovou, případně celkovou kupní cenu
f) adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má
se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího)
4. Vzhledem k existenci ust. § 1099 NOZ Prodávající a kupující
prohlašují, že předmět koupě bude vyroben po uzavření Kupní
smlouvy.
III. Plnění do EU
1. Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno
od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží
své IČO, DIČ a potvrdí umístění zboží v EU.
IV. Návod na používání a ošetřování nábytku
1. Zboží bude kupujícímu dodáno v souladu s Kupní smlouvou
do místa uvedeného v objednávce, spolu s „Návodem na
používání a ošetřování nábytku“, který jsou povinni dodržovat
všichni uživatelé výrobku.
2. Kupující je povinen důsledně dodržovat pokyny uvedené
v „Návodu k používání“ a „Návodu k ošetřování“ a kontrolovat
dotažení šroubových spojů.
4. Objeví-li se na zboží vada v důsledku nedodržení “Návodu
k používání” a “Návodu k ošetřování”, má se za to pokud
kupující neprokáže opak, že vada byla způsobena kupujícím
v důsledku nedodržení “Návodu k používání” a “Návodu
k ošetřování”.
V. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží
1. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, nebo dnem

připravení zboží k převzetí kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem.
2. V případě zásahu vyšší moci je strana, která se z tohoto
důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu
o existenci zásahu vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni,
jako by nebyla zásahem vyšší moci stižena.
4. Nepomine-li zásah vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může
kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.
5. Zboží je dodáváno:
a) prostřednictvím vlastní dopravy – kupující převezme
zboží ve výrobním závodě Prodávajícího v Dobrušce. V tomto
případě bude kupujícímu odečtena z kupní ceny sleva ve výši
uvedené ve smlouvě
b) dopravou Prodávajícího – cena za dopravu je zahrnuta
v kupní ceně za první zamykatelné dveře zákazníka, vynesení
zboží do vyšších podlaží – stěhování je zpoplatněno zvlášť.
6. Prodávající informuje kupujícího telefonicky minimálně den
předem o tom, že je zboží připraveno k dodání a dohodne
s kupujícím možnost převzetí.
7. V případě, že se kupující nedostaví a nepřevezme ve sjednaném termínu dopravované zboží, je povinen zaplatit náklady spojené s každou další přepravou.
9. Prodávající je povinen opatřit zboží takovým obalem, který
vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších
předpisů, zejména zajistit přiměřenou ochranu zboží před
poškozením až do místa určení bez ohledu na dohodnutou
dodací podmínku, při současném umožnění jeho manipulace
běžnými manipulačními prostředky.
10. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího
následujícím okamžikem, a to tím, který nastane dříve:
- okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího
- předáním zboží prvnímu dopravci pověřeného kupujícím.
11. Pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů
ode dne sjednaného v Kupní smlouvě, přestože byl písemně
(e-mailem, sms nebo faxem) k odběru vyzván, je povinen
zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy
a nebyla-li záloha složena, tak ve výši 30 % z hodnoty zboží.
Prodávající je v tomto případě oprávněn od Kupní smlouvy
odstoupit. Odstoupení od Kupní smlouvy nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokutu
lze započíst oproti přijaté záloze a/nebo jiným obdrženým
plněním od kupujícího. Smluvní pokuta se nezapočítává na
náhradu vzniklé škody.
VI. Úhrada – platba zboží
1. Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy na
kupní cenu ve výši 30 % z výše kupní ceny. Splatnost zálohy
je stanovena v Kupní smlouvě. Dodací lhůta stanovená v Kupní
smlouvě se počítá ode dne uhrazení zálohy. Zálohu může kupující uhradit bezhotovostním převodem nebo v hotovosti při
podpisu Smlouvy.
2. Pro případ prodlení s úhradou zálohy na kupní cenu o více jak
5 dní je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
3. Doplatit kupní cenu je kupující oprávněn bezhotovostním
převodem před odběrem zboží, hotově při převzetí zboží
u prodávajícího nebo formou dobírky.
4. Doplatit kupní cenu bezhotovostním převodem je kupující
povinen ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.
5. Pro případ prodlení s úhradou zbylé části kupní ceny o více jak
5 dní je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6. Výše uvedené platí nestanoví-li Kupní smlouva jinak.
VII. Výhrada vlastnického práva
Toto ustanovení VOP platí pro kupující, kteří Kupní smlouvu
uzavřeli, jako podnikatelé.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle Kupní smlouvy.
Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na
kupujícího již při jeho převzetí.
Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny
řádně a včas, nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení
kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména jej zcizit či
zatížit.
VIII. Všechny výrobky jsou dodány s označením “JECH”
Všechny výrobky jsou prodávány s označením JECH (ochrannou známkou). Kupující podnikatel je povinen učinit vše co po
něm lze požadovat k zachování výše uvedeného označení.
IX. Účinnost smlouvy
1. Strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti této

Kupní smlouvy ve znění: “Pro případ, že by nebyla uhrazena kupní cena předmětu koupě ve výši a lhůtě dle této Kupní
smlouvy pozbývá tato Kupní smlouva účinnosti.”
2. Pokud by byla naplněna rozvazovací podmínka účinnosti této
Kupní smlouvy stanovená výše vzniká Prodávajícímu nárok na
úhradu smluvní pokuty ve výši přijaté zálohy a nebyla-li záloha
složena, tak ve výši 30 % z hodnoty zboží. Smluvní pokuta se
nezapočítává na náhradu vzniklé škody.
X. Záruka za jakost – podnikatel
Prodávající poskytuje podnikateli záruku za jakost v trvání
2 let. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude
po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel.
XI. Záruka za jakost – spotřebitel
Prodávající poskytuje spotřebiteli záruku za jakost v trvání
5 let. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude
po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel.
Na motory, elektrická zařízení, další elektrické součásti zboží
a matrace v rozkládacím mechanizmu sedací soupravy Paris
je poskytnuta spotřebiteli zkrácená záruka v trvání 2 let.
XII. Záruka za jakost – vymezení
Prodávající odpovídá pouze za vady, které jsou inherentní
prodávané věci (vnitřně související k prodávané věci, plynoucí
ze samotné povahy příslušné věci).
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu
nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Vnější
událostí jsou veškeré vlivy, které se samotnou věcí a jejím
užíváním či provozem nesouvisejí, přicházejí z vnějšího prostředí a s funkcí věci nemají žádnou souvislost.
Kupující nemá právo ze záruky způsobil-li vadu sám. Toto platí
i v případě, že kupující použil předmět koupě k jinému než
obvyklému účelu. Objeví-li se na zboží vada v důsledku nedodržení “Návodu k používání” a “Návodu k ošetřování”, má
se za to, pokud kupující neprokáže opak, že vada byla způsobena kupujícím v důsledku nedodržení “Návodu k používání”
a “Návodu k ošetřování”.
XIII.
Tato Kupní smlouva zavazuje strany pro celé jejich území.
XIV. Další ujednání
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní
smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
XV. Rozhodné právo, příslušnost soudu
Rozhodným právem je právo České republiky.
Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží je výslovně vyloučeno.
Místní a věcná příslušnost soudu se řídí podle občanského
soudního řádu.
Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu
s občanským zákoníkem, platí příslušná úprava občanského
zákoníku, ostatní články VOP však zůstávají nedotčeny.
XVI. Závěrečná ustanovení a platnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne
1. dubna 2020.
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