VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti OLYMPTOY s.r.o.
Článok 1. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť OLYMPTOY s.r.o, IČO 257 82 045, so sídlom Okružní 781, 250 81 Nehvizdy, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69741 (ďalej len "OLYMPTOY"), vydáva v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012
Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP").
2. VOP upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou OLYMPTOY ako predávajúcim a treťou osobou - podnikateľom ako
kupujúcim (ďalej len "Zákazník").
3. Všetky otázky, ktoré nie sú upravené VOP alebo písomne dohodnuté v zmluve medzi spoločnosťou OLYMPTOY a Zákazníkom,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
4. VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou OLYMPTOY a Zákazníkom o dodaní tovaru, tj. hlavne na vzťahy
založené rámcovou kúpnou zmluvou a na vzťahy vzniknuté na základe objednávok urobených spôsobom uvedeným v týchto VOP
(realizačné čiastkové zmluvy).
Článok 2. Dodávky tovaru na základe potvrdených objednávok - čiastkových zmlúv
1. Na základe zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťou OLYMPTOY a jej Zákazníkmi dodáva OLYMPTOY Zákazníkom tovar v
rámci svojho predmetu podnikania.
2. OLYMPTOY prijíma objednávky tovaru od svojich Zákazníkov týmito spôsobmi: písomne, elektronickou poštou, telefonicky,
osobným výberom.
3. Po obdržaní objednávky zašle OLYMPTOY Zákazníkovi potvrdenie objednávky, resp. návrh čiastkovej zmluvy, v ktorej bude v
zásade uvedená navrhovaná cena tovaru, spôsob dodania tovaru, dodacie lehoty a miesto dodania (ďalej len "zmluva" alebo "čiastková
zmluva"). Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je spoločnosti OLYMPTOY doručené prijatie návrhu zmluvy zo strany Zákazníka,
vrátane prijatia výšky dohodnutej ceny tovaru.
4. Spoločnosť OLYMPTOY je oprávnená na objednávku Zákazníka nereagovať. Zákazník berie túto skutočnosť na vedomie a je
uzrozumený s tým, že v takom prípade nemožno vyvodzovať súhlas OLYMPTOY s objednávkou a zmluva medzi OLYMPTOY a
ním tak nevzniká.
5. K zrušeniu uzavretej zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán alebo postupom v súlade s týmito
VOP.
Článok 3. Cena tovaru
1. Cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka OLYMPTOY platného ku dňu doručenia objednávky a bude uvedená v návrhu zmluvy
zaslanom OLYMPTOY Zákazníkovi.
2. Ku stanovenej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
3. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru musia byť medzi OLYMPTOY a Zákazníkom dohodnuté písomne, inak je Zákazník povinný hradiť
plnú cenu tovaru podľa cenníka OLYMPTOY.
Článok 4. Dodanie tovaru
1. Spôsob dodania tovaru, dodacie lehoty a miesto dodania je dojednané vždy v zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu
do miesta určeného Zákazníkom hradí Zákazník.
2. Tovar bude riadne zabalený a uložený pre účel prepravy.
3. Miestom dodania tovaru alebo služieb je miesto dohodnuté v zmluve. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že dodanie tovaru zahŕňa jeho
dopravu do miesta určeného Zákazníkom, potom platí, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v súlade s § 2091
Občianskeho zákonníka odovzdaním veci prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
4. Zákazník je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť OLYMPTOY mohla dodať tovar v dohodnutom
mieste dodania.
5. Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať. Zákazník je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť na dodacom liste, príp. na inom
doklade, z ktorého bude zrejmé doručenie tovaru Zákazníkovi. Ak tak neurobí Zákazník, je OLYMPTOY oprávnená požadovať od
Zákazníka náhradu nákladov a iných škôd, ktoré OLYMPTOY v súvislosti s tým vzniknú.
Článok 5. Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka prevzatím tovaru, alebo ak tak neurobil, v čase, keď mal možnosť s
tovarom nakladať. V prípade, že tovar sa prepravuje prostredníctvom dopravcu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare okamihom
jeho odovzdania prvému dopravcovi.
Článok 6. Platobné podmienky
1. Zákazník je povinný uhradiť cenu tovaru alebo služieb na základe daňového dokladu, v prípade zálohovej platby podľa zálohovej
faktúry a pod..
2. Spoločnosť OLYMPTOY vystaví daňový doklad bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru Zákazníkovi. V prípade čiastočného
dodania tovaru je spoločnosť OLYMPTOY oprávnená v rovnakej lehote vystaviť daňový doklad - faktúru na dodanú časť tovaru.
3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je faktúra splatná 14. deň odo dňa jej vystavenia. Cena bude uhradená na účet spoločnosti
OLYMPTOY, ktorý je uvedený na faktúre.
4. Zákazník je povinný uhradiť cenu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
5. Zákazník je povinný po zistení akýchkoľvek nezrovnalostí faktúry (daňového dokladu) bez zbytočného odkladu informovať
spoločnosť OLYMPTOY, ktorá vykoná bezodkladne potrebnú opravu.
6. Spoločnosť OLYMPTOY je oprávnená požadovať od Zákazníka úhradu zálohy na cenu tovaru alebo služieb.
7. Úhradou ceny sa rozumie deň, kedy bola príslušná suma pripísaná na účet spoločnosti OLYMPTOY.
8. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou ceny tovaru bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej čiastky vr. DPH za
každý začatý deň omeškania.
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Článok 7. Akceptovateľný Limit (Kredit) sumy nezaplatených pohľadávok Zákazníka
1. Akceptovateľný Limit (Kredit) je subjektívne finančné vyčíslenie rizika, ktoré je OLYMPTOY ochotná podstúpiť pri dodávkach
tovaru Zákazníkovi na faktúru so splatnosťou až po dodaní tovaru. Výška Kreditu Zákazníka je dohodnutá v zmluve so Zákazníkom;
resp. písomne (postačí emailom) oznámená Zákazníkovi.
2. V prípade, že súčet všetkých vystavených a Zákazníkom neuhradených faktúr vr. DPH je vyššia, než akceptovateľný Kredit (tj. Limit
celkovej sumy pohľadávok Zákazníka pred i po splatnosti), vyhradzuje si OLYMPTOY právo neprijímať objednávky alebo pozastaviť
dodávky až do doby, než Zákazník uhradí svoje splatné záväzky aj celkové záväzky min. do zostatku stanového akceptovateľného
limitu (Kreditu).
3. OLYMPTOY si vyhradzuje právo výšku limitu (Kreditu) priebežne jednostranne upravovať podľa platobnej morálky a
hospodárskeho výsledku Zákazníka. O aktuálnej výške limitu (Kreditu) bude OLYMPTOY Zákazníka na jeho žiadosť informovať.
Článok 8. Zodpovednosť za chyby
1. OLYMPTOY je povinná dodať tovar v kvalite dohodnutej v zmluve.
2. Zákazník je povinný prezrieť dodaný tovar s odbornou starostlivosťou v okamihu jeho prevzatia.
3. Chyby tovaru, ktoré možno zistiť pri jeho prehliadke, je Zákazník povinný uviesť na dodacom liste.
4. V prípade dodania iného ako objednaného tovaru, je Zákazník povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať
spoločnosť OLYMPTOY.
5. Zákazník je povinný oznámiť prípadnú chybu tovaru alebo služieb bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej
prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, inak stráca v zmysle § 2103 občianskeho zákonníka práva zo zodpovednosti za vady.
6. V ostatnom sa nároky zo zodpovednosti za vady riadia úpravou obsiahnutou v Občianskom zákonníku, najmä ustanovením § 2099
a nasl. Občianskeho zákonníka.
Článok 9. Odstúpenie od čiastkovej zmluvy, rámcovej kúpnej zmluvy
1. Spoločnosť OLYMPTOY je oprávnená odstúpiť od čiastkovej zmluvy, ako aj od rámcovej kúpnej zmluvy, ak jej Zákazník
neposkytne súčinnosť, ktorá je pre riadne dodanie tovaru nevyhnutná, príp. ak je v omeškaní so zaplatením ceny tovaru po dobu dlhšiu
ako 10 (desať) pracovných dní alebo ak voči nemu bolo začaté konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na jeho likvidáciu. V prípade
odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť OLYMPTOY všetok tovar dodaný na základe takej čiastkovej zmluvy.
2. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak spoločnosť OLYMPTOY bude v omeškaní s dodaním tovaru po dobu dlhšiu ako
10 (desať) pracovných dní, zákazník ju písomne vyzve na dodržiavanie jej povinností a určí na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá
nebude kratšia ako 5 (päť) pracovných dní a spoločnosť OLYMPTOY napriek tomu tovar ani v náhradnej lehote nedodá. Spoločnosť
OLYMPTOY nie je v omeškaní, ak je toto omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré nastali nezávisle na jej vôli a ktoré nemohla
ovplyvniť.
3. Porušenie povinností Zákazníka uvedených ďalej v článku 10. týchto VOP sú pre stranu OLYMPTOY dôvodom pre okamžité
odstúpenie od všetkých zmlúv, ktoré má so Zákazníkom uzavreté (tj. vr. Rámcovej kúpnej zmluvy a nesplnených čiastkových zmlúv).
Článok 10. Ďalšie ujednania
1.Za účelom ďalšieho predaja tovaru Zákazníkom konečným odberateľom OLYMPTOY súhlasí s tým, aby Zákazník na prezentáciu
tovaru použil obrázky/fotografie tovaru uvedených na internetových stránkach OLYMPTOY.
2. Zákazník je oprávnený obrázky pre svoje potreby v primeranom rozsahu upraviť, nie však spôsobom, ktorý by akokoľvek zmenil
typ tovaru alebo účel jeho použitia, či ktorý by mal na prezentáciu tovaru OLYMPTOY a dobrú povesť OLYMPTOY akýkoľvek
negatívny vplyv.
3. Za akékoľvek parazitovanie na povesti spoločnosti OLYMPTOY alebo na povesti jej výrobkov a za akékoľvek neoprávnené použitie
či zneužitie materiálov a informácií poskytnutých Zákazníkovi v dobrej viere podľa týchto VOP má OLYMPTOY voči Zákazníkovi
právo na zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia .
4. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pohľadávky spoločnosti OLYMPTOY za Zákazníkom môžu byť monitorované
spoločnosťou Bisnode Česká republika, a.s, IČ 630 78 201, so sídlom Siemensovom 2717/4, 155 00 Praha.

5. Strany sa zaväzujú riadiť sa a neporušiť požiadavky smernice EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Strany sa
zaväzujú zabezpečiť dáta proti ich zneužitiu.
Článok 11. Záverečné dojednania
1.Právne vzťahy medzi spoločnosťou OLYMPTOY a Zákazníkom sa riadia českým právnym poriadkom. Aplikácia Dohovoru OSN
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučuje.
2.Všetky spory, nároky, sporné skutočnosti a rozdiely vyplývajúce zo zmlúv o dodávkach tovaru alebo v súvislosti s nimi uzavretými
medzi stranami budú postúpené výlučne súdom v Českej republike.
3. Spoločnosť OLYMPTOY je oprávnená VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmluvný vzťah medzi
OLYMPTOY a Zákazníkom sa riadi vždy VOP v znení účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy.

OLYMPTOY s.r.o.
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