OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup ve firmě MONE CZ, s.r.o.. Obchodní
podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího(dodavatele) a
kupujícího(zákazníka). Prodávajícím je firma MONE CZ, s.r.o. se sídlem Křenová 409/52,
Brno 602 00, IČO: 26255278.
Kupní smlouva
Každý jednotlivý obchod je uzavřen na základě kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá
písemnou formou tehdy, požádá-li o to výslovně kterákoliv ze stran. V ostatních případech
zašle kupující písemnou objednávku. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení
objednávky.
Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku částečně nebo dodat pouze část objednaného
zboží. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena pouze ve stanoveném rozsahu.
Kupní ceny a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu.
Prodávající prodává a dodává zboží za ceny stanovené dohodou obou smluvních stran
(balné, poštovné – platí se pouze tehdy, bylo-li dohodnuto).
Prodávající je oprávněn požadovat úplnou nebo částečnou platbu předem. O této skutečnosti
je povinen vyrozumět kupujícího ihned po obdržení objednávky.
Prodávající je povinen zaslat kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Kupující je povinen
kupní cenu (včetně DPH, balného, poštovného, atd.) uhradit na účet prodávajícího ve lhůtě
uvedené na daňovém dokladu, není-li jinak stanoveno smlouvou nebo potvrzením
objednávky.
Je-li kupující v prodlení s placením, obě strany se dohodly na právu prodávajícího účtovat
úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní
ceny prodávajícímu dle daňového dokladu – faktury. Kupující tedy nabývá vlastnického práva
k dodanému zboží úplným zaplacením kupní ceny. Do té doby není kupující oprávněn zboží
dále převést, zatížit či jinak s ním disponovat.
Čas a způsob plnění
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve sjednaném množství a jakosti
v termínech uvedených v kupní smlouvě či potvrzené objednávce, pokud byly výslovně
dojednány. Jinak jsou termíny dodání pouze předběžné. Dodávky před termínem dodání jsou
přípustné.
V případě neodvratitelných událostí, kterým nelze zabránit (stávka, živelné pohromy,
nezaviněná zpoždění dodávek materiálu atd.) nemá kupující nárok na náhradu škody a
prodávající je zproštěn povinnosti dodat zboží ve sjednaném čase a množství.

Povinnost dodat v době plnění je ze strany prodávajícího splněna:
1) předáním zboží kupujícímu
2) předáním zboží poště či přepravci
Kupující je povinen objednané zboží prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je
zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce nebo
dodavatele povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o
poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo dodavatelem.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo
mechanicky nepoškozené a v požadovaném množství. Na pozdější reklamace způsobené
vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Jestliže kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn účtovat náklady na uskladnění a
další více náklady spojené s expedicí.

Odpovědnost za vady a škodu
V případě vad zboží je prodávající povinen poskytnout kupujícímu náhradní plnění
(výměna zboží, dodávka náhradních dílů apod.)
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dle § 430 Obchodního zákoníku s tím, že
záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
Má-li zboží vady, je kupující povinen reklamovat je písemně. Prodávající se zavazuje řádnou
reklamaci zboží, na něž se vtahuje záruka vyřídit bezodkladně, nejdéle však v zákonem
stanovené lhůtě. Není-li to možné, vrátí mu prodejní cenu vadného zboží.
Místem reklamace, pokud není smluvně uvedeno jinak, je provozovna MONE CZ, s.r.o.
se sídlem Křenová 409/52, Brno.
Záruka se nevztahuje na elektromontážní práce, které firma MONE CZ, s.r.o.
zajišťuje subdodavatelsky. V praxi to znamená, že pokud dojde k závadě na zboží (svítidle)
a klient si objedná montáž - demontáž, je povinen tyto více práce uhradit dle stanovené ceny.
Záruka za jakost zboží
Prodávající zaručuje použitelnost svého zboží k obvyklému určení. Odpovídá za to, že
prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Záruční doba činí 24 měsíců od
převzetí zboží kupujícím, není-li stanoveno jinak-baterie jeden rok, zářivky půl roku.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené přirozeným opotřebením, neodbornou instalací,
neodborně provedenými úpravami, vadnou údržbou, popř. nedodržuje-li kupující pokyny či
návod prodávajícího. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál jako jsou např. žárovky.

Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnická práva
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:
a) předáním zboží kupujícímu nebo
b) je-li kupující v prodlení s převzetím zboží

Nedojde-li k převzetí zboží kupujícím, přejde na něj nebezpečí škody dnem, kdy je
prodávající připraven plnit. Do doby, než na kupujícího přejde právo vlastnické, není kupující
oprávněn zboží zastavit nebo jím ručit.
Odstoupení od smlouvy
Je-li kupující v prodlení s placením předcházejících splatných faktur, vyhrazuje si prodávající
odepřít do doby jejich zaplacení další dodávku zboží, případně požadovat hotovostní platbu.

Storno poplatky – vrácení zboží
U zboží vráceného z důvodu chybné objednávky kupujícího si dodavatel při akceptaci vratky
vyhrazuje právo snížit výši vyplacené částky až 50 %.
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