“Kupující “ - osoba nebo společnost, která souhlasí s nákupem zboží
“Prodávající” – B&Bartoni spol. s r.o., se sídlem v Doubraviččce 18, Dolní Cetno, 29430
Následující podmínky budou použity na všech kupních smlouvách o prodeji zboží prodávajícim.
1. Objednávka
- Možnosti podání objednávky
- Telefonicky - na tel. čísle +420 326 394 465, +420 777 121 211, +420 120 513
- E-mailem – Objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu : info@b-bartoni.cz
- Faxem – Objednávku můžete faxovat na číslo +420 326 394 465
- Náležitosti objednávky
- Název firmy, Fakturační adresa, IČO, DIČ, Jméno a příjmení odpovědné osoby
- Dodací adresa – pokud je rozdílná od fakturační adresy.
- Telefonické spojení
- Katalogové číslo, popis, množství a cena
- Případné doplňující údaje
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
- Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním
objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného
zboží kupujícím.
- Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní
ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
- Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas
k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
3. Práva a povinnosti prodávajícího
- Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na
uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím fakturu.
Kupující je povinen uhradit fakturu v předepsané splatnosti, jinak může prodávající, v případě další
objednávky, objednávku odmítnou vykrýt.
- Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, jsou prodávajícím považována za důvěrná.
Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám,
kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a
to pouze v nutném rozsahu.
- Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek
odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Práva a povinnosti kupujícího
- Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží
zasláno.
- Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je
kupující srozuměn při vyplňování objednávky a v potvrzení objednávky, které mu bude obratem
zasláno
- Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost
pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou
nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem
zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí
zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči
prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena
pouze s dopravcem.
5. Platební podmínky
- V současné době můžete platit způsoby:
- dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou
- bankovním převodem - na základě faktury, platba se provádí v době splatnosti stanované na
faktuře. Zboží Vám je doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků.
- Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí
taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než
je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě,
že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za
aktuální (nižší) cenu. Kupující musí zaplatit prodávajícímu všechny faktury v plné výši během

stanoveného termínu který je uveden na faktuře. Jestliže kupující nezaplatí ve smluveném terminu,
bude považován za neplatiče a prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení,
případně soudní výlohy.

6. Vrácení zboží
Vrátit je možné pouze nové a nepoužité zboží a to do lhůty jednoho měsíce. Po vrácení zboží vám
bude vystaven dobropis s 20% srážkou oproti původní hodnotě. Výměna zboží je přípustná pouze
je-li evidentní vada součásti nebo výrobku.

7. Záruka
Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo konstrukční vady součástek, výrobků, nebo jeho
součástí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. V případě oprávněné reklamace je prodávající
povinen vyměnit kupujícímu zboží, nebo vrátit peníze v plné výši hodnoty zboží. Prodávající nemá
další odpovědnost vůči kupujícímu. Prodávající není v žádném případě odpovědný za vedlejší, nebo
vyplývající škody. Reklamace budou akceptovány pouze písemně.

8. Doprava
- Zásilky vám budou dle vašeho přání možné doručovat následující spedičními službami
- Českou poštou, DHL kurýr

