
 

 Všeobecné obchodní podmínky 
ke kupní smlouvě 

společnosti

CTMOS, spol. s r.o.

Se sídlem: Václavkova 37, Brno, 615 00
IČ: 46966609
DIČ: CZ46966609
Zapsaná  u OR Krajského soudu v Brně odd. C, vl. 6849
Zastoupená: RNDr. Ctiborem Hlaváčem, jednatelem

1. Úvodní ustanovení.
1.1.
Předmět, obsah. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu a prodeje zboží ze strany
společnosti a jsou považovány za nedílnou součást kupní smlouvy.
1.2.
Rozhodné  právo. Vzájemné  vztahy  neupravené  kupní  smlouvou  nebo  těmito  Všeobecnými
obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
1.3.
Řádné dodání.  Řádným  dodáním se  v  těchto  Všeobecných  podmínkách  rozumí  řádné  splnění
závazku prodávajícího dodat zboží kupujícímu a převedení  vlastnického práva ke zboží. 
1.4.
Termín plnění. Termínem plnění se rozumí stanovená doba k řádnému dodání zboží.
1.5.
Zboží.   Zbožím se  v těchto  Všeobecných  podmínkách rozumí zboží,  které  se kupní  smlouvou
prodávající zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo. Kupující se zavazuje
zboží převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
1.6.
Množství. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jež určuje kupní smlouva. 
1.7.
Jakost,  kvalita  a  provedení.  V  případě,  že  jakost  a  provedení  zboží  nejsou  kupní  smlouvou
výslovně určeny, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, které plně
vyhovuje účelu, k němuž je takové zboží dodáno.
1.8.
Dodržení právních předpisů. Prodávající prohlašuje se v daném případě se jedná o zboží, kdy 
informace o původu zboží jsou k dispozici na  internetových stránkách: www.ctmos.cz
a informace o prohlášení o shodě jsou k dispozici rovněž na  internetových stránkách:
www.ctmos.cz.
1.9.
Zabalení, zajištění a opatření zboží.  Zboží je zabaleno způsobem potřebným pro uchování zboží
a jeho ochranu. Bude předáno na základě dodacího listu.

2. Doklady ke zboží.
2.1.
Osvědčení. Na žádost kupujícího předá prodávající kupujícímu osvědčení  o původu zboží. 



3. Místo dodání zboží.
3.1.
Místo  dodání. Nestanoví-li  kupní  smlouva  jinak,   je  kupující  povinen  si  zboží  odebrat  v
provozovně v Brně, Václavkova 37.

4. Termín plnění.
4.1.
Termín plnění. Pokud není termín plnění stanoven v kupní smlouvě, je prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží nejpozději  do 30 dnů po provedení úhrady kupní ceny,  nebude-li  dohodnuto
jinak. 

5. Nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnického práva.
5.1.
Přechod nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem
řádného dodání.

6. Odpovědnost za vady zboží.
6.1.
Odpovědnost za vady.  Prodávající  odpovídá kupujícímu za vady,  které se na zboží vyskytnou
v záruční době. Záruční doba se sjednává v délce trvání 1 rok, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Je-
li kupující spotřebitelem (nemá IČO), je záruka dvouletá.
Uplatňuje-  li  kupující  vady zboží,  je  povinen doručit  toto  zboží  na  adresu  sídla  prodávajícího,
předložit doklady, prokazující nabytí zboží a písemně uvést konkrétní vady zboží a nároky, které
v souvislosti s reklamací uplatňuje.
6.2.
Nároky  z  odpovědnosti  za  vady. Kupující  je  bez  ohledu  na  charakter  vady  vždy  oprávněn
požadovat odstranění vad ve lhůtě do  30ti dnů ode dne uznání reklamace

7. Kupní cena.
7.1.
Výše kupní ceny. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím s výjimkou nákladů na
instalaci, pokud ji povaha zboží vyžaduje, a dopravy, které jsou účtovány samostatně.

8. Porušení povinností.
8.1.
Podstatné porušení povinností. Za podstatné porušení povinností  stanovených kupní smlouvou
nebo těmito Všeobecnými podmínkami se považuje zejména prodlení se splněním povinností včas a
řádně zaplatit  zboží.
8.2.
Odstoupení  od  smlouvy. Nestanoví-li  kupní  smlouva  nebo tyto  Všeobecné  podmínky jinak  je
prodávající  oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku existence vyšší moci nebo v případě,
že Kupující je v prodlení s úhradou svého závazku delší než 30 dnů. 
8.3.
Forma, účinky odstoupení. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být odesláno doporučeně
poštou kupujícímu.  Účinky odstoupení  od smlouvy nastávají  ve  lhůtě  do tří  dnů ode dne,  kdy



odstoupení bylo předáno k poštovní přepravě. Po odstoupení od smlouvy je Kupující povinen ve
lhůtě do 10ti dnů zboží vrátit na své náklady  Prodávajícímu, a to do sídla Prodávajícího. Kupující
má tuto povinnost s ohledem k výhradě vlastnického práva.

V Brně dne 1. 8. 2015 

RNDr. Ctibor Hlaváč, 
jednatel


