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Obchodní podmínky pro dodávky zbo í a slu eb.

Platnost od 1.1.2012

Tyto obchodní podmínky stanoví postup, pravidla a zásady objednávání, dodání a úhrady za zbo í a slu by
v p ípad , kdy jsou dodávány firmou ASKON INTERNATIONAL s.r.o., I  45270023 odb rateli.

1. Ceny zbo í a slu eb.
1.1 Aktuální ceny zbo í jsou zve ej ovány na webových stránkách dodavatele (www.askon.cz) nebo zaslány na

vy ádání dodavatelem.

2. Objednání zbo í.
2.1 Objednávku m e odb ratel vytvo it napln ním a odesláním jednoduchého nákupního ko íku na webových

stránkách dodavatele, zaslat elektronickou po tou, faxem nebo po tou. V p ípad  opakovaných objednávek je
po vzájemné dohod  mo né objednávat zbo í i telefonicky. Zasláním objednávky se odb ratel zavazuje objed-
nané zbo í a slu by od dodavatele odebrat a uhradit za n  dojednanou smluvní cenu.

2.2 Zasláním objednávky odb ratel v plném rozsahu souhlasí s  t mito Obchodními podmínkami a zavazuje se je
v obchodním styku s dodavatelem dodr ovat.

2.3 Odesláním potvrzení objednávky odb rateli se dodavatel zavazuje objednané zbo í ádn  a za sjednaných
podmínek dodat a potvrzuje uzav ení kupní smlouvy za sjednaných podmínek.

3. Dodací podmínky.
3.1 K p edání zbo í m e po dohod  dodavatele a odb ratele dojít:

a) osobn  v sídle dodavatele,
b) osobn  dodavatelem na adrese sídla odb ratele, p ípadn  na jiné odb ratelem písemn  udané adrese,
c) dopravcem na adrese sídla odb ratele, p ípadn  na jiné odb ratelem písemn  udané adrese,
d) elektronicky na odb ratelem ur enou elektronickou adresu v p ípad , e to charakter zbo í umo uje.

3.2 Odb ratel se zavazuje potvrdit p evzetí zbo í podpisem na dodacím nebo p epravním listu, p em  je povinen
iteln  uvést jméno a p íjmení osoby, která dodací i p epravní list podepsala. Podpisem odb ratel stvrzuje

napln ní kupní smlouvy co do mno ství a sortimentu a potvrzuje, e dodané zbo í nemá známky zjevných vad
a po kození.

3.3 i elektronickém doru ení zbo í se odb ratel zavazuje potvrdit dodavateli p evzetí zbo í nejdéle do dvou
pracovních dn  elektronickou zprávou.

3.4 K cen  zbo í a slu eb mohou být dodavatelem p ipo ítány pau ální  náklady na clo, dopravu zbo í a balné
pod souhrnnou polo kou Manipula ní poplatek. O vý i manipula ního poplatku bude odb ratel informován.

3.5 Zbo í bude odb rateli dodáno v termínu uvedeném v potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na
nezbytn  nutné prodlou ení dodací lh ty, pokud k n mu dojde:
a) zavin ním t etí strany, které dodavatel nezp sobil, nemohl ho odvrátit ani oprávn  o ekávat,
b) z d vodu ivelné katastrofy, záplav, sn hové kalamity apod., které objektivn  ztí í nebo do asn  znemo ní

epravu zbo í na území R nebo od výrobce sm rem k dodavateli.
3.6 Nebezpe í kody na zbo í p echází na odb ratele p evzetím zbo í od dodavatele nebo od dopravce pov ené-

ho dodavatelem.
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4. Kupní cena a platební podmínky.
4.1 Cena za zbo í a slu by bude fakturována v eských korunách, k cen  bude p ipo tena da  z p idané hodnoty

v p íslu né sazb .
4.2 Úhrada fakturované ceny zbo í je mo ná:

a) v hotovosti p i osobním odb ru zbo í v sídle dodavatele,
b) v hotovosti p i dodání zbo í formou dobírkové zásilky,
c) ed dodáním zbo í na základ  vystavené zálohové faktury,
d) i opakovaném obchodním styku na základ  faktury vystavené p i dodání zbo í.

4.3 Pou ití formy úhrady podle bodu 4.2 d) je mo né pouze se souhlasem dodavatele. Dodavatel rozhodne na
základ  p edchozí platební disciplíny odb ratele a podle svého uvá ení. P i úhrad  podle bodu 4.2 d)  je odb -
ratel povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostním p evodem na ú et dodavatele na základ  faktury (da ového
doklad) v termínu splatnosti uvedeném na faktu e, zpravidla 10 (deset) dní od vystavení faktury.

4.4 Odb ratel nabude vlastnické právo ke zbo í teprve úplným zaplacením kupní ceny, leda e by dodavatel pí-
semn  odb rateli sd lil, e se výhrady vlastnického práva vzdává. Odb ratel tak není oprávn n p evád t vlast-
nické právo ke zbo í na jiné osoby, zbo í jakkoli zat ovat právy t etích osob (zejména nájem, zástavní prá-
vo, zadr ovací právo apod.), zbo í p edávat do dr ení jiným osobám i jiným obdobným zp sobem se zbo ím
nakládat.

4.5 Bude-li odb ratel v prodlení se zaplacením kterékoliv kupní ceny nebo její ásti, je dodavatel oprávn n a  do
úplného uhrazení ve kerých splatných závazk  odb ratele pozdr et dodání dal ího objednaného zbo í odb ra-
tele, a to i v p ípadech ji  akceptovaných objednávek.

4.6 Bude-li odb ratel v prodlení se zaplacením kterékoliv kupní ceny nebo její ásti déle ne  10 dn
a) stávají se uplynutím této lh ty splatné i ve keré ostatní závazky odb ratele v i dodavateli;
b) ztrácí po dobu prodlení ve kerá práva ze záruky poskytovaná dodavatelem.

4.7 Odb ratel souhlasí s dojednanou smluvní pokutou pro p ípad nedodr ení termínu splatnosti faktury ve vý i
0,5% denn  z dlu né ástky. Dojednaná smluvní pokuta nemá ádný vliv na uplatn ní úrok  z prodlení
v zákonem stanovené vý i i p ípadných jiných kod zp sobených úhradou fakturované ástky po termínu
splatnosti.

5. Vady zbo í a záru ní lh ta.
5.1 Záru ní lh ta na vady zjevné iní 30 dní. Délka záru ní lh ty poskytovaná na vady materiálu, funk ní vady

nebo vady vzniklé p i výrob  je standardn  12 m síc , pokud není písemným vyjád ením dodavatele stanove-
no jinak. Záru ní lh ta b í ode dne p evzetí zbo í odb ratelem. U zbo í charakteru software se záruka vzta-
huje výhradn  na fyzickou itelnost médií.

5.2 Záruka se nevztahuje (nárok na uplatn ní záruky zaniká):
a) na vady vzniklé patnou a neodbornou obsluhou (instalací), nep im eným zacházením a pou itím,
b) pou itím nesprávného (nelegálního) programového vybavení nebo nesprávného spot ebního materiálu

kody zp sobené po íta ovými viry),
c) po provedení neoprávn ného zásahu (úprav) do zbo í bez p edchozího písemného svolení dodavatele,
d) na kody vzniklé v d sledku ivelné katastrofy, násilného po kození, pov trnostních vliv  apod.,
e) po kozením zbo í p i p eprav  (nutno it s dopravcem na míst ),
f) je-li zbo í ozna ené p i prodeji jako zlevn né nebo pou ité.
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5.3 Odb ratel je povinen zbo í, dodané dodavatelem, prohlédnout co nejd íve po p echodu nebezpe í kody na
zbo í, to je po p evzetí zbo í od dodavatele a v p ípad  odeslání zbo í, po jeho p edání dopravci na smlouvou
ur eném míst . Jestli e odb ratel zbo í neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v dob  p echo-
du nebezpe í kody na zbo í, m e uplatnit nároky z vad zjistitelných p i této prohlídce jen kdy  proká e, e
tyto vady m lo zbo í ji  v dob  p echodu nebezpe í kody na zbo í. Prohlídku musí odb ratel provést tak,
aby zjistil ve keré vady, které je mo no zjistit p i vynalo ení odborné pé e. Odb ratel je povinen oznámit do-
davateli bezodkladn  po provedení prohlídky dodaného zbo í v echny vady, které zjistil, resp. které bylo mo -
no p i odborn  provedené prohlídce zjistit. Vady, které existovaly v dob  p echodu nebezpe í kody na zbo í,
av ak projevily se a  pozd ji, je odb ratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, kdy vady mohly být zji ny

i vynalo ení odborné pé e.
5.4 Odb ratel je povinen bez zbyte ného odkladu oznámit dodavateli p ípadné vady zbo í. V p ípad , e na zbo í

budou vady, které odb ratel v záru ní lh  v as oznámil dodavateli, je dodavatel povinen v p im ené doda-
te né lh  (tj. do 30 dn  od obdr ení vadného zbo í a písemného vyrozum ní s uvedeným popisem o jaké va-
dy se jedná a jak se projevují) vady odstranit, pokud jsou odstranitelné, a to bez vynalo ení nep im ených
náklad  odb rateli, nebo dodat náhradní zbo í.

5.5 V p ípad  dodání náhradního zbo í je odb ratel povinen vrátit vym ované zbo í ve stavu, v jakém mu bylo
dodáno.

5.6 Jediným a výhradním nárokem odb ratele vyplývajícím z této záruky je oprava nebo vým na vadného zbo í,
dodání chyb jícího mno ství zbo í, odstran ní právních vad zbo í. Vady zbo í nezakládají nárok na náhradu
kody nebo na smluvní pokutu. Odb ratel není oprávn n po adovat náhradu zisku u lého v d sledku nedo-

statku vlastností zbo í, na které se záruka vztahuje.
5.7 Vady zbo í, je  vznikly po p echodu nebezpe í kody na odb ratele vn ími událostmi a nezp sobil je doda-

vatel ani osoby, s jejich  pomocí dodavatel plnil sv j závazek, nezakládají odpov dnost dodavatele.

V Praze, dne 20.12.2011
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