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      Všeobecné obchodní podmínky 

1. Předmět zakázky 
 
1.1  Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na každou dodávku společnosti GMV Martini CZ, s.r.o.  Nahrazují a ruší podmínky stanovené kupujícím, pokud 

případné výjimky a dodatky nejsou ze strany  GMV Martini  CZ, s.r.o. výslovně písemně odsouhlaseny. 
1.2  Pojmem " produkty" se rozumí všechny položky, které jsou předmětem jedné kupní smlouvy, dále jen "Smlouva", tak jak jsou popsány v potvrzení 

objednávky zaslané od GMV Martini CZ, s.r.o. kupujícímu. 
1.3  Předmětem Smlouvy je prodej výrobků v souladu s podmínkami níže uvedenými. 
1.4  Kupující je plně odpovědný za správnost adresy, místa určení a daňových identifikačních čísel pro fakturaci. 

 
2. Uzavření smlouvy 
 
 

2.1  Smlouva je ze strany GMV Martini CZ, s.r.o uzavřena písemným potvrzením písemné, případně ústní objednávky kupujícího. V případě neexistence 
písemného potvrzení objednávky kupujícího ze strany GMV Martini CZ, s.r.o. nebyla Smlouva uzavřena, a to ani v případě takového chování ze strany 
kupujícího (např. zaplacení splátky), které by mohlo být chápáno jako implicitní akceptace objednávky. 

2.2  Obsahuje-li potvrzení objednávky zaslané  GMV Martini CZ, s.r.o. odlišnosti od objednávky kupujícího, budou všechny položky v potvrzení objednávky 
považovány za přijaté kupujícím, pokud kupující do osmi dnů od obdržení potvrzení objednávky písemně neodmítne akceptovat potvrzení objednávky. 

 
3. Změny smlouvy 
 
 

3.1  V případě změny požadované kupujícím až po uzavření Smlouvy, vyhrazuje si GMV Martini CZ, s.r.o. právo účtovat kupujícímu takto vzniklé přímé náklady 
a měnit cenu a dodací podmínky. 

3.2  Zrušení nebo pozastavení již uzavřené Smlouvy vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud o to kupující písemně požádá a bude toto následně písemně 
potvrzeno ze strany GMV Martini CZ, s.r.o., které si vyhrazuje právo požadovat náhradu nákladů a / nebo výdajů vynaložených na započaté vyřízení 
objednávky a / nebo na skladování předmětného zboží. 

 
4. Charakteristika výrobků 
 
4.1  GMV Martini CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět nezbytné nebo vhodné změny produktů, pokud se nemění jejich základní vlastnosti. 
4.2  GMV Martini CZ, s.r.o. si také vyhrazuje právo na změnu v její dokumentaci bez předchozího upozornění. 
4.3  Technická dokumentace a výkresy zaslané kupujícímu zůstávají majetkem  GMV Martini CZ, s.r.o. a nemohou být předány třetím stranám, ani bez povolení 

kopírovány nebo reprodukovány. 
 

 
5. Podmínky dodání, plnění a výhrada vlastnictví výrobků 
 
 

5.1  Dodací podmínky jsou orientační a vztahují se na konkrétní kalendářní týden, nezahrnují víkendy, veřejné svátky a firemní prázdniny. 
5.2  V případě, že kupující požaduje konkrétní přesný dodací termín, musí být tento požadavek jasně prezentován v písemné objednávce a následně písemně 

potvrzen GMV Martini CZ, s.r.o. V případě neexistence takového požadavku a následného písemného potvrzení konkrétního dodacího termínu ze strany 
GMV Martini CZ, s.r.o. považují se dodací podmínky za orientační. 

5.3  Dodací podmínky produktu běží ode dne obdržení posledních specifikací / návrhů ze strany kupujícího. 
5.4  Brání-li dodání výrobků v rámci dohodnutých podmínek tzv. okolnosti vyšší moci, stanoví se na základě vzájemné dohody mezi stranami nové lhůty dodání. 

Jakékoliv zpoždění v doručení objednávky nemůže v tomto případě vést k žádnému nároku na náhradu škody nebo úroků. 
5.5  Dodání zboží, pokud není dohodnuto jinak, je třeba chápat vždy volně z Chrudimi, případně ze sídla společnosti v Brně. Zboží, i když je dodáno bezplatně, 

je vždy zasíláno na vlastní riziko kupujícího. 
5.6  Neakceptujeme vrácení zboží. 
5.7 Podpis kupujícího na přepravních dokladech a dodacích listech zahrnuje plný souhlas s přijetím zboží. 
5.8  Případné spory o stavu a počtu kusů musí být nahlášeny přepravci při převzetí zboží a zaznamenány na všech kopiích přepravních dokladů. Kupující je 

povinen zkontrolovat dodané zboží do 8 dnů po jeho obdržení a reklamovat případné škody nebo neúplnost dodávky písemnou formou uvedením čísla 
objednávky a co nejvystižnějšího popisu závad a jejich projevů. Pozdější reklamace chybějících částí nebo viditelného poškození dodaného zboží nebude 
 ze strany GMV Martini CZ, s.r.o. uznána. 

5.9  Pokud se kupující opozdí s převzetím zboží nebo neposkytne k jeho převzetí přiměřenou součinnost, je prodávající po uplynutí jednoho měsíce ode dne 
ohlášení kupujícímu o připravenosti zboží k převzetí oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. V náhradě škody budou zahrnuty 
 i vícenáklady prodávajícího, jako jsou skladovací výlohy.  

5.10 V případě oprávněnosti reklamace hradí náklady na dopravu prodávající. V případě neoprávněnosti reklamace hradí vzniklé náklady kupující. 
5.11 Vlastnické právo (vlastnictví) k prodávanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Dnem úplného 

zaplacení kupní ceny se rozumí den, kdy je platba za zboží připsána na účet prodávajícího, případně zaplacena prodávajícímu v hotovosti. 
5.12 Zboží zůstává majetkem společnosti GMV Martini CZ, s.r.o., dokud nebude zaplaceno v plné výši. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Platební podmínky 
 
6.1  Platby budou prováděny pouze prostřednictvím banky nebo přímo v sídle společnosti GMV Martini CZ, s.r.o. v Brně. Platby prostřednictvím agentů či 

třetích osob nebudou uznány. Neproběhne-li platba v termínu splatnosti uvedenému na příslušné faktuře vystavené společností GMV Martini CZ, s.r.o. 
 je kupující povinen zaplatit společnosti GMV Martini CZ, s.r.o. úrok o 0,5%  vyšší než oficiální sazba plus poplatky a jakékoliv další vzniklé náklady. 
Nezaplacení, i jen částí, faktur dává právo společnosti GMV Martini CZ, s.r.o. pozastavit veškeré dodávky. 

6.2 Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Prodávající je povinen fakturu 
řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti. 

6.3 Prodejní ceny zboží jsou stanoveny v nabídce prodávajícího vypracované na základě poptávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje změny cen v závislosti 
na změně kursu EUR/CZK, případně při zdražení vstupních produktů a cen výrobcem, nebo ve výši státem uznané inflace. Tuto změnu cen je však povinen 
oznámit předem všem dotčeným subjektům. 

 
7. Záruka na funkčnost výrobku 

 
7.1  Společnost  GMV Martini CZ, s.r.o. neodpovídá v žádném případě za škody vzniklé v důsledku změn na jejích produktech, provedených ze strany kupujícího 

bez předchozího písemného povolení GMV Martini CZ, s.r.o. nebo pokud jsou produkty použity k jiným účelům, než pro které je produkt vyroben. 
7.2 Záruka na výrobek je omezena na závady, které se objeví do 2 let ode dne doručení zboží a zaniká po uplynutí této lhůty, a to i v případě, že materiály 

nebyly z jakéhokoliv důvodu ve smontovaném stavu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené okolnostmi, které nemohou být přičítány výrobním 
vadám výrobku.  

7.3 Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
 

 poškozením zboží při přepravě po převzetí zboží od dodavatele (tyto škody je nutné řešit s přepravcem)  

 neodbornou instalací, zacházením či obsluhou v rozporu s uživatelskou příručkou  

 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci  

 zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci  

 zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN. §13 Právní řád 
 

8. Záruka na shodu výrobku 

 
8.1  Stížnosti na nesoulad dodávky s objednávkou, chybějící nebo nesprávné zboží uvnitř balení, je nutno sdělit písemně do 8 dnů od převzetí zboží.   
                   GMV Martini CZ, s.r.o. zajistí na vlastní náklady výměnu pouze těch výrobků, které jsou nezbytné k vyřešení stížnosti. Žádné další bezdůvodné kompenzace 

GMV Martini CZ, s.r.o. neuzná, pokud není toto předem písemně dohodnuto. 
8.2  V některých případech se mohou strany dohodnout, že jako alternativa k výměně zboží bude jako náhrada uznána finanční částka odpovídající hodnotě 

zboží. Neshodné výrobky musí být, po předchozím písemném souhlasu ze strany GMV Martini CZ, s.r.o. vráceny na náklady kupujícího. Nebudou 
akceptovány žádné poplatky za výměnu zboží, pokud nebyly předem dohodnuty a odsouhlaseny ze strany společnosti GMV Martini CZ, s.r.o. 

 
9. Rozhodné právo a jurisdikce 
 
9.1  Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky.  
 
10. Ochrana osobních údajů 

 
10.1   Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, nebudou zveřejněny, 

poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou nutných úkonů vedoucích ke splnění smlouvy, jako jsou distribuce či platební styk týkající se objednaného zboží. 
 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!   
 
Zadání objednávky z Vaší strany a její potvrzení znamená implicitní souhlas s těmito podmínkami prodeje. 
Při zadání objednávky elektronickou cestou na webových stránkách je vyžadován Váš souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů 
a zasíláním obchodních dělení v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Bez tohoto souhlasu bychom nemohli Vaši 
objednávku zpracovat. Zaškrtnutím tohoto souhlasu vyjadřujete implicitní souhlas s těmito podmínkami prodeje a se zasíláním obchodních sdělení v souladu  
se  zákonem č.  480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.  
Vaše osobní údaje budou zpracovány a bude s nimi nakládáno v souladu s evropským nařízením 2016/679 (GDPR). 


