VOP Cortina Development spol. s r.o.
Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího ve
velkoobchodním vztahu, kterým je společnost Cortina Development spol. s r.o. se
sídlem V Dolině 1155/2, Praha 10, 101 00 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy
jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.
Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném
jazyce.
Předmětem obchodních podmínek je závazek prodávajícího dodávat na
základě potvrzených objednávek kupujícímu zboží včetně všech příslušných
dokladů, které se ke zboží vztahují a převádět na něj vlastnické právo k tomuto
zboží.
Kupující se zavazuje objednané zboží přebírat a platit dohodnutou kupní
cenu. Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím také vymezuje, že jednotlivé dodávky
zboží budou uskutečňovány na základě samostatných objednávek dle
objednávkového postupu.
Objednávkový postup
1. Kupující předloží prodávajícímu objednávku na dodávku požadovaného zboží,
která bude obsahovat tyto věcné náležitosti:
1.1 druh zboží
1.2 množství a měrnou jednotku
1.3 cenu, pokud bude v době objednávání známa
1.4 termín dodání
1.5 místo dodání a způsob převzetí zboží
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2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím telefonické nebo e-mailové
komunikace.
3. Objednávkový postup je ukončen v případě, kdy obě smluvní strany dosáhly
shody a schválení všech uvedených věcných náležitostí dodávky.
4. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami seznámil.
Den dodání
1. Dnem dodání se rozumí den převzetí zboží kupujícím.
Dodací podmínky
1. Cena dopravného je zahrnuta v ceně dodávky pokud její výše činí min. 8 000 Kč
bez DPH.
U objednávek nesplňujících výše uvedenou podmínku bude účtováno dopravné ve
výši 200 Kč.
2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně
zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady
poskytovány v českém jazyce.
Kupní cena, platební podmínky, úrok z prodlení
1. Kupní cena odsouhlasená v objednávkovém postupu je uvedena bez DPH. Je
splatná na základě vystavení faktury prodávajícího kupujícímu. Právo fakturovat
prodávajícímu vzniká dnem odeslání zboží. Na základě dohody prodávajícího a
kupujícího je možné uvést výjimku, kdy prodávající může fakturovat přede dnem
dodání a splatnost je též předmětem dohody.
2. Pro případ prodlení s úhradou tohoto peněžitého závazku kupujícího sjednávají
účastníci této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
tohoto prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.

Cortina Development spol. s r. o.
Sídlo: V dolině 1155, 101 00 Praha 10
Provozovna: Jihlavská 2d, 664 41 Troubsko

IČ: 48036609, DIČ: CZ48036609
tel.: +420 547 217 933-6, fax: +420 547 217 943
e-mail: info@cortina.cz, http: //www.cortina.cz
Registr: Městský soud v Praze odd. C, vl. 15136

Přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením
sjednané kupní ceny.
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněná převést práva či povinnosti z této
smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
3. Ujednáním v předchozím odstavci není dotčeno právo prodávajícího převést
splatné pohledávky za kupujícího na třetí osobu za účelem vymáhání těchto
pohledávek.
Nebezpečí škody na zboží
1. Škodou na zboží se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Nebezpečí škody na zboží přechází
na kupujícího dnem jeho dodání. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího
nebezpečí, nemá vliv na povinnost zaplatit celou kupní cenu.
Reklamace
1. Kupující je povinen převzít dodané zboží a v případě poškození ihned po jeho
obdržení podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách, nejpozději však do 2
pracovních dnů od jeho převzetí. V případě reklamací na kvalitu zboží je kupující
povinen prodávajícímu předložit:
- reklamační protokol
- dodací list
- fakturu, respektive číslo faktury, pro případné dohledání ceny a řádné identifikace
zboží.
V případě vystavení následného dobropisu při vyřizování reklamací se postupuje
podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. V případě vrácení zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen vrátit
reklamované zboží nepoškozené, řádně zabalené a ve stavu nevylučujícím další
použití zboží.
V případě, že vrácené zboží nesplňuje parametry uvedené v předchozím odstavci
má prodávající právo na takto vrácené zboží nevystavit dobropis případně dobropis
adekvátně krátit.
Vrácené zboží je kupující povinen řádně kvantifikovat. V případě rozporu mezi
údajem o množství reklamovaného zboží mezi prodávajícím a kupujícím je
rozhodující údaj prodávajícího.
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Neodebrání zboží, náhradní prodej a smluvní pokuta
1. V případě, kdy kupující neodebere zboží, které je předmětem převzetí ve
smluvním termínu, má prodávající právo zaslat kupujícímu písemnou výzvu se
stanovením lhůty pro převzetí zboží s upozorněním, že v případě marného uplynutí
této lhůty může prodávající prodat zboží jinému zájemci. (dále jen náhradní prodej
zboží).
2. V případě, kdy kupující neodebere zboží ani ve stanovené lhůtě dle výzvy
prodávajícího, má prodávající právo vyfakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši
100% z kupní ceny neodebraného zboží. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno
právo prodávajícího na případnou náhradu zbylé škody v případě náhradního
prodeje.
Řešení sporů
1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke sporu, který nebylo možné
vyřešit vzájemnou dohodou, bude spor řešen místně příslušným soudem v České
republice.
Jiná ujednání
1. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit všechny další dodávky zboží
kupujícímu v případě, kdy kupující bude v prodlení s úhradou faktur nebo faktury za
zboží již dodané, avšak neuhrazené.
2. Prodávající zaručuje vlastnosti zboží tak, jak s nimi byl kupující seznámen.
3. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace,
které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy.
Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
 uchovávat jako důvěrné;
 neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie
podkladů předaných mu prodávajícím.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky zjednodušeně interpretují smluvní ujednání mezi prodávajícím a
kupujícím a to včetně těch učiněných ústní formou avšak zároveň nenahrazují
samostatnou smlouvu.
2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 1.7.2019
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