Všeobecné obchodní podmínky - KAITRADE
1.1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti KAITRADE spol. s r.o., IČ:45801096, se sídlem U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198
00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka C 10673 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo
„smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu
§ 419 občanského zákoníku (dále jen „kupující“), v souladu s článkem 2 obchodních
podmínek, jejímž předmětem jsou zařízení (zboží) včetně software, nebo služby
poskytované prodávajícím.
1.2. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím je možné odchylně od obchodních
podmínek sjednat v písemně uzavřené kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. K jakékoli podmínce,
závazku, výhradě či specifikaci uvedené v objednávce kupujícího, pakliže se odchyluje od
těchto obchodních podmínek, se nepřihlíží, není-li výslovně schválena prodávajícím v přijetí
objednávky. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek. Znění obchodních podmínek s uvedením doby platnosti jsou uveřejněna na
webové stránce prodávajícího www.kaitrade.cz a www.kaitrade.sk.
2. Uzavření smlouvy
2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po přijetí (akceptaci) objednávky
kupujícího učiněné písemně či elektronicky prodávajícím v okamžiku, kdy je doručeno
písemně či elektronicky přijetí (akceptace) objednávky kupujícího na adresu či elektronickou
adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
2.2. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu
zařízení, které je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu
koupě, resp. poskytnout službu, která je předmětem koupě a kupujícímu vzniká povinnost
převzít objednaný předmět koupě, či přijmout poskytnutou objednanou službu, a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu.
3. Cena a platební podmínky
3.1. Ceny zařízení a služeb (dále jen „cena“) jsou stanoveny prodávajícím a jsou uvedeny v
písemné nabídce prodávajícího vytvořené na základě konkrétních požadavků kupujícího.
3.2. Cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené
kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. Není-li
dohodnuto jinak, každá faktura je splatná ve lhůtě 30 dní od data jejího vystavení. Povinnost
kupujícího uhradit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
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3.3. Prodávající může na základě vlastního uvážení požadovat po kupujícím poskytnutí
zálohy na kupní cenu až do celé výše ceny nebo zajištění dluhu kupujícího jiným způsobem,
který bude pro prodávajícího uspokojivý; pakliže takový požadavek není kupujícím splněn,
prodávající je oprávněn pozastavit plnění smlouvy nebo od smlouvy odstoupit, a to co do
celého předmětu plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat po kupujícím náhradu vzniklé
škody.
3.4. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou je prodávající oprávněn odstoupit od
jakékoli smlouvy s kupujícím nebo kterékoli její dosud nesplněné části a požadovat po
kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením
utvrzené povinnosti. Prodávající má dále právo pozastavit plnění kupní smlouvy až do
úplného splnění všech závazků kupujícího.
4. Předání zařízení
4.1. Zařízení bude kupujícímu dodáno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a dle dodací
podmínky Incoterms DAP, není-li dohodnuto jinak. Jakékoli termíny plnění uvedené
prodávajícím v souvislosti s přepravou a předáním zařízení mají pouze informativní charakter
a prodávající neodpovídá za jakékoli prodlení v dodání a zařízení kupujícímu bez ohledu na
jeho příčinu, pokud předal zařízení k přepravě adresované kupujícímu včas.
4.2. Dodání zařízení kupujícímu bude potvrzeno v dodacím listu. O případném zaškolení
bude vystaven doklad o zaškolení. Následně bude při řádném předání zařízení sepsán
předávací protokol, ve kterém bude potvrzena funkčnost zařízení dle kupní smlouvy.
4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zařízení dodat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným dodáním zařízení, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
4.4. Prodávající je oprávněn uskutečnit dodání zařízení po částech a fakturovat každou
částečnou dodávku zvlášť. V případě plnění po částech nezakládá prodlení či vada jednoho
či více dílčích plnění právo kupujícího na náhradu škody ani na odstoupení od smlouvy jako
celku, ani jakékoli její části, je-li dodávka jako celek splněna v dohodnutém termínu.
4.5. Prodávající je oprávněn změnit specifikaci předmětu koupě, pakliže taková změna
zásadním způsobem neovlivní funkčnost nebo jiné podstatné vlastnosti zařízení či služby,
která má být poskytnuta dle kupní smlouvy. Prodávající je dále oprávněn vhodným
způsobem nahradit materiál, který není možné zajistit z důvodů tržní situace,
veřejnoprávních omezení či nedostupnosti materiálů u dodavatelů. Veškeré popisy, ilustrace
a ostatní informace týkající se zařízení a služeb uvedené v katalozích, nabídkách, cenících,
propagačních materiálech a jiných dokumentech prodávajícího mají pouze obecný charakter
a přibližnou povahu sloužící k vytvoření obecné představy a podání základní informace
kupujícímu; v žádném případě není možné z nich vyvozovat odpovědnost či záruku
prodávajícího, ani netvoří součást smlouvy, ledaže jsou takové dokumenty výslovně
připojeny ke kupní smlouvě (objednávce a přijetí objednávky) jako její příloha tvořící součást
smlouvy.
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4.6. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškeré informace a podklady potřebné
k řádnému poskytování služeb prodávajícím kupujícímu, seznámí jej s veškerými omezeními
a bezpečnostními riziky a učiní všechna opatření nezbytná k ochraně osob a majetku v místě
poskytování služeb. Kupující plně odpovídá za úplnost a přesnost poskytnutých informací,
podkladů a opatření shora uvedených. V případě porušení kterékoli povinnosti kupujícího
stanovené v předchozí větě je prodávající oprávněn pozastavit plnění Smlouvy nebo od
Smlouvy odstoupit, a to co do celého předmětu plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat
náhradu škody v plné výši.
5. Nebezpečí škody a přechod vlastnictví
5.1. Nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího okamžikem dodání zařízení
kupujícímu a vystavením dodacího listu dle článku 4.2. první věta těchto obchodních
podmínek. Nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za dodání zařízení
budou uplatňovány vůči dopravci a doklad o uplatnění nároku bude zaslán prodávajícímu.
Veškerá zařízení se považují za prohlédnuté a převzaté kupujícím bez jakýchkoli výhrad po
uplynutí 10 dnů od převzetí, pakliže prodávající do této lhůty neobdrží reklamaci.
5.2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem řádného předání
zařízení a podpisu předávacího protokolu dle článku 4.2. poslední věta obchodních
podmínek.
6. Práva duševního vlastnictví
6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu oprávnění k výkonu všech autorských práv ve smyslu
ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, ke všem autorským dílům představovaným zařízením, jeho softwarem, návody,
manuály, doprovodnými materiály či jiným plněním dle této smlouvy, a to v rozsahu
umožňujícím kupujícímu užívat zařízení v souladu s účelem této smlouvy. Úplata za licenci
uvedenou v tomto článku je obsažena v kupní ceně.
6.2. Licenci poskytuje prodávající kupujícímu jako nevýhradní, časově a územně
neomezenou na dobu užívání zařízení kupujícím. Kupující však není povinen licenci využít.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zařízení při převzetí kupujícím nemá vady.
Prodávající dále nad rámec své odpovědnosti za vady poskytuje kupujícímu záruku, že
veškerá zařízení jsou bez vad materiálu a zpracování při běžném užití po dobu 12 měsíců od
data řádného předání kupujícímu.
7.2. Kupující je povinen prohlédnout si zařízení co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o
jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen uplatnit reklamaci jakékoli vady zařízení u
prodávajícího písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyjde najevo.
7.3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zařízení
věděl, že zařízení má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
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7.4. Prodávající neodpovídá za vady jím dodaného zařízení, pakliže: (1) kupující pokračuje v
užívání zařízení po zjištění vady; (2) vada vznikla v souvislosti s nesprávným postupem
kupujícího; (3) vada vznikla v souvislosti s návrhem, požadavkem či specifikací kupujícího
nebo v souvislosti s materiálem či součástkami dodanými kupujícím nebo v důsledku
nedodání takových návrhů, požadavků, specifikací, materiálu či součástek, anebo v
souvislosti s komponenty, které nebyly zcela vyrobeny prodávajícím nebo (4) vada vznikla v
souvislosti s užitím zařízení společně s výrobky, materiály či zařízeními anebo v prostředí,
které není prodávajícím doporučeno.
7.5. V případě, že kupující řádně uplatní právo z vad zařízení, prodávající je oprávněn dle
své volby buď odstranit vadu nebo vyměnit vadné zařízení ve lhůtě odpovídající povaze vady
za nový, nebo poskytnout kupujícímu odpovídající slevu z ceny předmětu koupě. Prodávající
se zavazuje odstranit vadu zařízení, vyměnit vadné zařízení za nové, či poskytnout
kupujícímu odpovídající slevu z ceny předmětu koupě nejpozději do tří měsíců od data
doručení vadného zařízení prodávajícímu za předpokladu, že kupující řádně uplatnil svůj
nárok reklamací.
7.6. Kupující se vzdává práva na náhradu škody způsobené v souvislosti s vadami
prodávajícím poskytnutého zařízení či služby, pakliže škoda není způsobena úmyslně nebo z
hrubé nedbalosti, ani se nejedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech
ve smyslu ust. § 2898 občanského zákoníku.
8. Změna a možnosti ukončení kupní smlouvy
8.1. Jakoukoli změnu či zrušení objednávky přijaté (akceptované) prodávajícím je kupující
oprávněn učinit pouze s písemným souhlasem prodávajícího.
8.2. Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s účinky k okamžiku doručení
odstoupení kupujícímu a zrušit i přijatou (akceptovanou) objednávku bez jakékoli sankce,
pakliže (1) kupující je v prodlení s jakoukoli platbou vůči prodávajícímu, (2) došlo k prodlení s
plněním povinností prodávajícího v důsledku jednání či nečinnosti kupujícího, (3) kupující
porušil tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouvu; v případě takového oprávněného
odstoupení či zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn též
požadovat po kupujícím náhradu škody v plné výši.
8.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od kupní smlouvy s účinky k
okamžiku doručení odstoupení druhé smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana se
dopustí podstatného porušení kupní smlouvy, které není možné napravit nebo které druhá
smluvní strana nenapraví do 30 dnů po obdržení písemné výzvy k nápravě.
8.4. V případě, že kupující pozastaví plnění svých závazků, ocitne se v úpadku, je vůči němu
zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce, výkon rozhodnutí, nedobrovolná dražba,
zahájena jeho likvidace, či je zahájeno řízení obdobného charakteru, anebo taková situace
hrozí, prodávající je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení
odstoupení kupujícímu, a to bez jakékoli sankce; pakliže předtím došlo k dodání jakéhokoli
zařízení či služby kupujícímu, které dosud nebylo uhrazeno kupujícím, stává se cena za
takové zařízení či službu okamžitě splatná bez ohledu na jakékoli ujednání mezi smluvními
stranami.
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9. Mlčenlivost
9.1. Prodávající a kupující se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany neposkytnou žádné třetí osobě jakoukoli informaci důvěrné povahy, která
náleží nebo se týká druhé smluvní strany, nebo kterou se strana dozvěděla v souvislosti s
kupní smlouvou, ani takovou informaci nevyužije pro vlastní účely, dokud se taková
informace nestane veřejně známou, ledaže je její poskytnutí vyžádáno orgánem veřejné
moci s v souladu s právními předpisy.
10. Vyšší moc
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
10.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné
pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje, epidemie.
10.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou
budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní,
dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.
11. Ustanovení společná a závěrečná
11.1. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012
Sb. občanský zákoník, v platném znění, a to i v případě, že právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní zahraniční prvek; aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy a
v souvislosti s kupní smlouvou budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
Ujednává se místní příslušnost soudu příslušného dle sídla prodávajícího.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2020
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