Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 1. 2014)
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních či licenčních smluv, případně smluv o zprostředkování licence
(vše dále také jen „kupní smlouva“), na jejichž základě jsou společností Lion-Tech, s.r.o., se sídlem, Okruhová 1135/44, 15500, Praha 5, IČ
02613824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 221562, oddíl C (dále jen "Společnost") dodávány
zboží včetně elektronických dat či služby (dále jen „zboží“), a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči Společnosti.
Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností Lion-Tech, s.r.o., se sídlem Okruhová 1135/44, 15500, Praha 5, IČ 02613824, DIČ
CZ02613824, email: info@lion-tech.eu, na straně jedné, a odběratelem na straně druhé (dále jen "Odběratel").

1. Rozsah platnosti
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností
a) podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění,
b) spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro
veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem.
1.3 V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:
a) individualizovaná kupní smlouva;
b) licenční smlouva uzavíraná s Odběratelem; před ní má přednost čl. 9 VOP a ve vztahu k Odběrateli uvedenému odst. 1.1 písm.
b) též ustanovení čl. 10 VOP a ustanovení VOP týkající se výslovně pouze spotřebitele, jakož i kogentní ustanovení právních
předpisů na ochranu spotřebitele
c) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky");
d) příslušné právní předpisy.
2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy
2.1 Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto Podmínek, a
to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží po celém světě.
2.2 Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto
Podmínkách uzavřena na základě skutečností uvedených Odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi.
2.3 Textové vyhotovení kupní smlouvy se Společnost zavazuje Odběrateli doručit společně s fakturou nejpozději v den dodání zboží, a to
včetně textového znění platných a závazných všeobecných obchodních podmínek ve zkrácené verzi. Celé všeobecné obchodní podmínky
v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti www.lion-tech.eu.
2.4 Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy odběratel odešle svou objednávku. Společnost každou objednávku elektronicky
potvrzuje. Za potvrzení objednávky se však rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli.
2.5 Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel
Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14
dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to stejným způsobem, jakým bylo zboží odběratelem zaplaceno.
2.6 V on-line obchodech (internetové stránky www.lion-tech.eu) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem:

Vyberete si Zboží a zvolíte požadovaný počet.

Zvolíte, zda se registrovat, či nakupovat na Registraci (Login) jež byl vytvořen při prvním nákupu

Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data.

Ověříte správnost svých objednacích dat.

Kliknete na objednací tlačítko.
2.7 Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených
Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na objednací tlačítko).
2.8 Odběratel odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line sytému Společnosti prohlašuje, že se
podrobně seznámil s těmito Podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti:
a) označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,
b) cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
c) způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání zboží,

Lion-Tech s.r.o. | www.lion-tech.eu | Okruhová 1135/44 | 155 00 | Praha 5 | info@lion-tech.eu
IČ: 026 13 824 | DIČ: CZ02613824 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 221562, oddíl C
Komerční banka | CZK: 107-6593060267/0100 | EUR: 107-6728020247/0100 | CZ8201000001076728020247 | SWIFT: KOMBCZPPXXX

1

8

Všeobecné obchodní podmínky
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

údaje o právech vznikajících z vadného plnění podmínky pro uplatňování těchto práv,
údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Společnosti známy,
údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i existence formuláře
pro odstoupení od smlouvy,
údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží
údaj o tom, že Odběratel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání Odběratele, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní
obal a o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem
spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
údaj o možnosti Odběratele v případě stížností obracet se na Společnost formou doporučeného psaní nebo e-mailem (údaje
jsou uvedeny na (www.lion-tech.eu)), a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.

2.9 Objednávka Odběratele je Společností archivována, a to po dobu určenou Společností. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.
2.10 V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou
přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce
on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností
zrušit. Odběratel si je vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží.
3. Způsoby plateb/platební podmínky
3.1 Odběratel může uhradit kupní cenu (licenční odměnu) za dodané zboží či služby odesláním platby skrze platební systém GP WEBPAY,
PayPal, či platbou na účet Společnosti.
3.1.1 Platba pomocí GP WEBPAY
Odběratel během nákupu v online obchodech může zaplatit zboží rychle a bezpečně přes bankovní tlačítka GP WEBPAY. Po dokončení objednávky bude přesměrován do internetového bankovnictví, kde po přihlášení může Odběratel platbu ihned provést. Platba
proběhne během několika minut.
Za tuto platbu je účtováno 0% z hodnoty platby.
3.1.2 Platba na účet společnosti
Odběratel po předchozí dohodě se Společností může provést úhradu převodem na účet vedený u Komerční Banky:
CZK: 107-6593060267/0100 | CZ8201000001076593060267 |
EUR: 107-6728020247/0100 | CZ8201000001076728020247 | SWIFT: KOMBCZPPXXX
4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení
4.1 Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to emailem do okamžiku potvrzení objednávky ze strany Společnosti.
4.2 V případě, že jde o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. b) těchto Podmínek a jde o objednávku učiněnou distančním způsobem, je
Odběratel oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne:
a) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
b) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží (tj., v případě uzavření
smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí),
c) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží (tj., v případě uzavření smlouvy
o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).
4.3 Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených
příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli.
4.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách (www.lion-tech.eu) nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání
(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel také může za tímto účelem
využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek, není to však jeho povinností.
4.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné
lhůty.
4.6 Odběratel uvedený v odst. 1.1 písm. b) těchto Podmínek nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:
a) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu,
b) dodávka počítačového programu, pokud Odběratel porušil původní obal.
c) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
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4.7 V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Společnost se v důsledku toho
zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela vrácené zboží, nebo ode dne, kdy jí bylo prokázáno to, že
Odběratel zboží odeslal zpět, vrátit Odběrateli veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržela, a to včetně nákladů na
dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější Společností nabízený standardní způsob dodání). Náklady na dodání zboží budou Odběrateli vráceny v rozsahu přepravního poplatku při dodání zboží prostřednictvím služeb TNT Economy.
4.8 V případě, kdy Odběratel odstoupí od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět Společnosti, a to nejpozději do 14
dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta je zachována, pokud Odběratel zboží zpět odešle. Odběratel také
může zboží osobně předat ve stejné lhůtě na adrese Lion-Tech, s.r.o., Okruhová 1135/44, 15500, Praha 5.
4.9 Před vrácením přístrojů s paměťovými médii (např. pevné disky, paměťové moduly USB, mobily atd.) je Odběratel povinen:
a) vymazat veškerá vlastní data uložená na příslušné médium. Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených médiích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost;
b) není-li vymazání uložených dat na základě závady daného média možné, je Odběratel povinen na tuto skutečnost Společnost
výslovně upozornit a tuto skutečnost uvést na doklad o převzetí vraceného zboží. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto
Podmínek či právních předpisů, Odběratel odpovídá Společnosti za veškerou škodu způsobenou porušením výše uvedených
ustanovení.
4.10 Pro vrácení plateb Společnost využije stejný způsob platby, jakým bylo zaplaceno zboží Objednatelem. Toto neplatí v případě, kdy jde
o dodávku zboží Odběrateli mimo členské státy EU nebo kdy jde o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. a) těchto Podmínek, přičemž
v těchto případech bude platba vrácena bezhotovostním převodem na účet, který Společnosti sdělí Odběratel.
4.11 Odběratel nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu.
4.12 Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s
povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
5. Chybějící disponibilita objednaného zboží
Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží již není u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout
Odběrateli srovnatelné zboží ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto
Podmínek.
6. Dodávka
6.1 Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele se uskutečňuje na jeho náklady. Za dodání zboží Odběrateli na území
České republiky bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši závislý na zvoleném způsobu dodání. Při dodání zboží prostřednictvím služeb TNT Economy je účtován přepravní poplatek ve výši od 1100,- Kč včetně DPH dle váhy zboží a při dodání zboží prostřednictvím služeb TNT Express je účtován poplatek ve výši od 2200,- Kč včetně DPH dle váhy zboží, pokud Společnost nestanoví v konkrétním případě poplatek nižší.
6.2 Pokud to umožňuje povaha objednaného zboží, společnost dodá zboží v elektronické podobě bez datového nosiče, a to formou poskytnutí příslušného internetového odkazu, z něhož bude možné objednané zboží stáhnout.
6.3 Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy a zaplacení sjednané kupní ceny včetně všech daní a poplatků. Zboží je zpravidla dodáno do tří až pěti pracovních dní s výjimkou případů, kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti nebo
kdy se jedná o možnost zboží dodat elektronicky bez hmotného nosiče. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně,
přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna
zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít.
6.4 Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem, případně úspěšným stažením zboží z příslušného internetového odkazu.
6.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží, případně úspěšným stažením zboží z příslušného internetového odkazu.
6.6 V případě dodávky zboží mimo ČR je dodávka Společností uskutečněna na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností.
Aktuální údaje o přepravním poplatku pro dodávky na území mimo ČR Společnost zveřejňuje na (www.lion-tech.eu).
7
Cena/splatnost
7.1 Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uváděné v oficiálním katalogu Společnosti, platném v den objednávky zboží,
jsou ceny stanovené v den vytištění katalogu, a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Platný ceník zboží a
služeb Společnosti bude vždy k nahlédnutí na internetové stránce Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o
aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny
zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele.
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7.2 V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží. Cena
takto uvedená v on-line obchodech (www.lion-tech.eu) je cenou zboží, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv
však částku účtovanou za dopravu dle čl. 6 podmínek a částku účtovanou za platbu uvedenou v článku 3.1.2, pokud ji Odběratel zvolí.
7.3 V případě, kdy Společnost není povinna dle platné legislativy odvádět daň z přidané hodnoty, bude tato od uvedené ceny odečtena.
7.4 V případě prodeje zboží mimo území ČR, je fakturovaná částka za dodané zboží a přepravní služby účtovaná v EUR, pokud se Odběratel
se Společností v individuálním případě nedohodne jinak.
7.5 Faktury vystavené Společností jsou splatné do 14-ti dnů od data vystavení faktury, ledaže je dohodnuto jinak, či je provedena platba
pomocí GP WebPay nebo PayPal.
7.6 V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny
dodaného zboží, a to za každý byť jen započatý den prodlení Objednatele. Uhrazením úroku z prodlení není dotčeno právo Společnosti na
náhradu vzniklé újmy.
8
Výhrada vlastnictví
Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn
používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej
jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.
9
Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost
9.1 Společnost odpovídá Odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Odběrateli odpovídá, že v době, kdy Odběratel zboží převzal,
a)
má zboží takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy Společností prováděné,
b)
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d)
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.2 Jedná-li se o dodávku zboží do států EU a zároveň jde-li o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. b) těchto Podmínek, je tento oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
9.3 Jedná-li se o dodávku zboží Odběrateli mimo členské státy EU nebo jde-li o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. a) těchto Podmínek,
jsou tito oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od jeho převzetí.
9.4 Požádá-li o to Odběratel uvedený v odst. 1.1 písm. b) těchto Podmínek v rámci dodávky zboží do států EU, potvrdí mu Společnost v
písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Tato povinnost Společnosti neplatí v případě, kdy jde o dodávku zboží Odběrateli mimo členské státy EU nebo kdy jde o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. a) těchto Podmínek.
9.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 9.1 těchto Podmínek, může Odběratel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti;
není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady.
9.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Odběratel i právo od smlouvy odstoupit.
9.7 Neodstoupí-li Odběratel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu
zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové
zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by
zjednání nápravy Odběrateli působilo značné obtíže.
9.8 Jedná-li se o dodávku zboží Odběrateli mimo členské státy EU nebo jde-li o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. a) těchto Podmínek,
platí, že nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 9.1 těchto Podmínek, může Odběratel požadovat pouze dodání nového zboží bez vad.
Toto platí, pokud se uvedený Odběratel se Společností nedohodne jinak.
9.9 Ustanovení zákona a těchto Podmínek týkající se odpovědnosti Společnosti za vady zboží se nepoužijí
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Odběratelem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.
9.10 Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Odběratel
vadu sám způsobil.
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9.11 Uplatní-li Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a
dobu jejího trvání.
9.12 Pokud je odstoupeno ve smyslu tohoto článku Podmínek od kupní smlouvy, zanikají tím veškerá práva a povinnosti vyplývající ze všech
právních jednání týkajících se vadou dotčeného dílčího plnění objednávky (tzn. veškerá práva a povinnosti vyplývající ze všech smluv týkajících se prodané jednotky zboží). Zachováno však zůstává právo Společnosti a Odběratele na vrácení poskytnutého plnění.
10 Náhrada majetkové újmy
10.1 Společnost a Odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ust. § 2894 a násl.).
10.2 Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Odběrateli mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Pokud by majetková
újma mohla být vyšší je Odběratel povinen na tuto skutečnost Společnost upozornit v rámci své objednávky.
10.3 V případě ztráty dat odpovídá Společnost za vzniklou majetkovou újmu jen tehdy, pokud Odběratel soubory dat pravidelně, minimálně
jednou denně prokazatelně zálohoval.
10.4 Jedná-li se o dodávku zboží Odběrateli mimo členské státy EU nebo jde-li o Odběratele uvedeného v odst. 1.1 písm. a) těchto Podmínek
Společnost odpovídá za majetkovou újmu maximálně do výše kupní ceny.
11 Volba práva
12.1 Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
12.2 Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1988 je vyloučena.
12 Vývozní kontrola/zákaz vývozu
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě určitého zboží (zejména vybraných technických výrobků nebo počítačového softwaru) může být
jejich zpětný vývoz do určitých třetích zemí zakázán či omezen, nebo může být vázán na získání předchozího veřejnoprávního povolení,
nebo může být Společnost zavázána smluvně/na základě právních předpisů vůči výrobci daného zboží, je Odběratel povinen před realizací
vývozu jakéhokoliv zboží zakoupeného od Společnosti pro podnikatelské účely o svém záměru Společnost písemně informovat a daný
vývoz realizovat teprve po udělení písemného souhlasu Společnosti, ledaže právní předpisy vázanost vývozu na udělení takovéhoto souhlasu výslovně zakazují. Veškeré náklady související s udělením takovéhoto souhlasu nese Odběratel.
13 Závěrečná ustanovení
14.1 Odběratel není oprávněn započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky.
14.2 Pokud to nevylučují kogentní právní normy, je pro veškeré spory vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy dohodou stran stanovena
příslušnost obecných soudů ČR.
14.3 Společnost provádí zpětný odběr elektrozařízení Odběratelů v souladu s příslušnými právními předpisy.
14.4 Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv
na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní
strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy)
stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou
smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.
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Lion-Tech s.r.o.
se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha – Stodůlky
IČO: 02613824
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 221562, oddíl C,
(dále jen „Společnost“)

POTVRZENÍ O ROZSAHU A DOBĚ TRVÁNÍ POVINNOSTI V PŘÍPADĚ VADNÉHO PLNĚNÍ
V souladu s ustanovením § 2166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto společnost Lion-Tech s.r.o., se
sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha – Stodůlky, IČO: 02613824, vydává toto potvrzení o rozsahu a době trvání povinnosti v případě
vadného plnění.
Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání
zboží.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z ceny,
d) nebo odstoupit od smlouvy.
Odběratel sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu
nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti. To neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí Odběrateli, že vady neodstraní, může Odběratel požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li Odběratel své právo včas, považuje se vadné plnění za nepodstatné porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud
Odběratel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.
Jiné vady může Společnost odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Tato volba nesmí Odběrateli způsobit
nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Společnost vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu
z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti.
Do odstranění vady nemusí Odběratel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového zboží vrátí Odběratel Společnosti na jeho náklady zboží původně dodané.
Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To
neplatí
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li Odběratel zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Odběratel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) prodal-li Odběratel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití. Stalo-li se
tak jen zčásti, vrátí Odběratel Společnosti, co ještě vrátit může, a dá Společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
Neoznámil-li Odběratel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Odběratel vadu
sám způsobil.
Další práva Odběratele, která se k dodání zboží vážou, nejsou dotčena.
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OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát
Lion-Tech, s.r.o.,
se sídlem, Okruhová 1135/44, 15500, Praha 5,
IČ 02613824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 221562, oddíl C

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy, na základě níž mi bylo dodáno tohoto zboží:

ZBOŽÍ

OBJEDNÁVKA
ČÍSLO OBJEDNÁVKY

DATUM VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY:

ODBĚRATEL
Jméno
Příjmení
E-mail
Země
Mobil / Telefon

Adresa:
Ulice a ČP
Město
PSČ
Stát / Region

Vyplňte v případě obchodní společnosti:
Společnost
Sídlo / Adresa
IČ
DIČ
Údaj o zápisu v OR
Kontaktní osoba

V ___________________________ dne: ___________________________

Odběratel: _________________________________________
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Lion-Tech, s.r.o.,
se sídlem, Okruhová 1135/44, 15500, Praha 5,
IČ 02613824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 221562, oddíl C

REKLAMAČNÍ LIST
REKLAMUJÍCÍ
Jméno
Příjmení
E-mail
Země
Mobil / Telefon

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
Ulice a ČP
Město
PSČ
Stát / Region

Vyplňte v případě obchodní společnosti:
Společnost
Sídlo / Adresa
IČ
DIČ
Údaj o zápisu v OR
Kontaktní osoba

OBJEDNÁVKA
ČÍSLO OBJEDNÁVKY

DATUM VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY:

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ

PODROBNÝ POPIS ZÁVADY

Datum: ___________________________

Podpis reklamujícího: _________________________________________
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