Obchodní podmínky GridTech
se sídlem K Hlubině 278, Římov, Česká republika 37324 IČO 08412952

1. Všeobecné
1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodejcem (Vladimír Potapov,
sídlo K Hlubině 278, Římov, Česká republika 37324 IČO 08412952) a kupujícím.
2. Prodejce vystupuje pod obchodním názvem GridTech. Právní vztahy mezi prodávajícím a
kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dalšími zákony
platnými v ČR.
3. Prodávající dodává Produkty na základě elektronické, osobní či telefonické objednávky

2. Definice základních pojmů
Objednávka: znamená přijetí poptávky od Kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 9.
čl. 1 těchto Obchodních podmínek
Potvrzení Objednávky: znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky,
čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva
Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na
kterékoliv pobočce Prodávajícího.
Přepravní služba: znamená, že Kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je
právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.
Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní
vztah, na základě, kterého nakupuje Produkty.
Prodejní místo: znamená oficiální provozovnu Prodávajícího

3. Uzavření kupní smlouvy
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s
balením a dodáním zboží.
4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, nebo sociální sítí
Facebook, a to na adresu, který určil kupující.
6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky
1. Z důvodu rozdílných provozních nákladů se může cena zboží lišit na prodejně a ve
webovém rozhraní obchodu (e-shop). Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním
zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
− v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;
− v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za
platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům
prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 58Kč (47,93Kč bez DPH);
− bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB, a.s. číslo účtu
285751130/0300 (verze IBAN: CZ1603000000000285751130) v měně Kč
(CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena
splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky bod 4 (Uzavření kupní smlouvy), požadovat uhrazení celé kupní ceny

ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě
na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 (odstoupení od kupní smlouvy) či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího gridtechcorporation@gmail.com
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 (odstoupení od kupní smlouvy)
obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a
to stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese
spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží
1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
4. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České
republice do zemí EU. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného
způsobu platebních a dodacích podmínek dle posledních tarifu zásilkových služeb.
5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

8. Doručovaní
1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty, nebo na jeho soc. sítí
uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

9. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
1. Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či
sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a
příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový
kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení
Objednávky.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při Potvrzení
závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění
prodávajícím.
3. Kupující je Prodávajícím o přijetí Objednávky automaticky informován emailem, nebo
telefonicky na Kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté Objednávky jsou
považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proforma faktury
v požadovaném termínu od data objednání.
4. Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat
písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě,
je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v
Potvrzení Objednávky.

10. Přechod nebezpečí škody na Produktech
1. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího odeslat
Produkty do místa určeného Kupujícím, je dodání Produktů uskutečněno jeho předáním
prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Produktů prvnímu přepravci přechází na
Kupujícího nebezpečí škody na Produktech.
2. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího dodat zboží
do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních
prostředků, přechází nebezpečí škody na Produktech na Kupujícího v okamžiku jeho
převzetí od posádky přepravního prostředku Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za

škodu na Produktech při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude
provádět Kupující.
3. Při předání Produktů v prodejním místě Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží
na Kupujícího převzetím Produktů. Převzetí Produktů Kupující potvrdí svým podpisem na
faktuře – daňovém dokladu.

11.Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka
1. Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099
a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
2. Kupující je povinen prohlédnout Produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
Produktech.
3. Při osobním odběru je Kupující povinen prohlédnout Produkty neprodleně při jejich
převzetí. Zjistí-li u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně
oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a
bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním
náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit,
Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající
Kupujícího vyrozumí.
4. Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen
uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od
převzetí Produktů od přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo
neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží,
které společně sepíše Kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za
vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o
poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn
požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny
Prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu
zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním
chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li
možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O
tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.
5. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů.
6. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené Produkty záruku
výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce
v případě živelné pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn,
vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku,
konkurzu, likvidace výrobce.

7. Kupující je povinen v rámci rychlého servisu uplatňovat záruku výrobce u smluvních
servisních partnerů výrobce, pokud jsou uvedení příloze těchto Obchodních podmínek.

12. Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními
předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

13. Závěrečná ustanovení
1. Všechny dodávky Produktů realizované jednotlivou kupní smlouvou, uzavřené na přesně
specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou
uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím.
2. Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu
oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.
3. Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny
podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.
4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho
majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na zahájení
insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční
návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce
nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho
zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.
6. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost
prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných
povinností z Rámcové kupní smlouvy.
8. Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a Kupujícím již vznikly a stále trvají,
nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami.
9. Jednotlivé popisy a fotografie Produktů jsou informativní a mohou tedy podléhat
obsahovým změnám.

14. Licence
Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým
produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se
softwarovými produkty nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou
tímto závazkovým vztahem dotčena. Kupujícímu vzniká pouze nevýhradní právo
softwarové produkty užívat. Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo
jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoliv autorskoprávních, či jiných označení
příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo
jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

15. Platnost Obchodních podmínek
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění
Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na
internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese https://gridtech.cz/

Tyto obchodní podmínky vcházejí v platnost dne 10.05.2020.

