Všeobecné obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
AB - Cont s.r.o., IČ: 274 82 341
se sídlem Kladská 465/4, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese
www.ab-cont.cz.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti AB Cont s.r.o., IČ: 274 82 341, se sídlem Kladská 465/4, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610
(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ab-cont.cz
(dále jen „internetový obchod“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky.
Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel. Kupující – spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito
obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“), zejména též § 1810 a násl. Občanského zákoníku a § 2158 a násl.
Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Kupující
– podnikatel je kupující, který́ při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet zodpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za
účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Je-li kupujícím podnikatel a
jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah
mezi prodávajícím a kupujícím Občanským zákoníkem.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad
textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Znění
obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních
podmínek bude oznámeno umístěním na webových stránkách prodávajícího. Obchodní podmínky
platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu v den
odeslání objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se
seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření
v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Internetový obchod obsahuje seznam a popis zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to
včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží včetně DPH. Rozměry a hmotnosti zboží uvedené
se mohou v praxi v menší míře odlišovat. Tato odlišnost však nemá vliv na kvalitu a funkčnost zboží a
platnost uzavřené kupní smlouvy. Zboží svou konstrukcí a účelem použití odpovídá mobilním
zařízením, což kupující bere výslovně na vědomí. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
2.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář prostřednictvím internetového
obchodu. Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí
uvedených v objednávkovém formuláři, včetně údaje, zda nakupuje jako kupující – spotřebitel, nebo
jako kupující – podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Před potvrzením a odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat celou objednávku
a měnit údaje zadané do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující má možnost se před provedením objednávky
seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů spojených s
dodáním zboží, příp. i s úhradou kupní ceny. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového
obchodu odeslaná objednávka kupujícího ke zpracování je závazným návrhem na uzavření kupní
smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případ.
dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající po obdržení
objednávky potvrdí kupujícímu objednávku na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.
2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, apod.) žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky
vhodným způsobem, např. písemně nebo telefonicky. V takovém případě se ujednání čl. 2.4.
obchodních podmínek neuplatní a kupní smlouva se považuje za uzavřenou až autorizací (dalším
potvrzením) kupujícího požadovaným způsobem. Pokud kupující autorizaci (další potvrzení)
neprovede bezodkladně, nejpozději do 24 hodin, či provést odmítne, k uzavření kupní smlouvy
nedojde. Na tyto skutečnosti bude kupující v žádosti o autorizaci (další potvrzení) objednávky rovněž
prodávajícím upozorněn.
2.6. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez
jakýchkoli sankcí do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Zrušení objednávky je
kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na adresu info@ab-cont.cz. Pokud si kupující
neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení učiněné objednávky, nese ke své tíži vzniklé
náklady, zejména náklady za skladné.
2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen potvrdit objednávku, a to zejména
objednávku kupujícího, který již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu (včetně
obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v
případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků
uvedeném v internetovém obchodě, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci
objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
2.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zásoby zboží, které je
předmětem objednávky kupujícího, jsou již vyčerpány a toto zboží již nelze obstarat. Prodávající si
vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních
údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O
takovémto postupu bude kupující informován telefonicky anebo e-mailem na e-mailovou adresu
uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva
platně vzniknout.
2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Platí
cena, která je u zboží uvedena v okamžiku jeho objednání kupujícím.
3.2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako
daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud
není dohodnuto jinak.
3.3. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících
způsobů:
Bezhotovostním způsobem - zboží zaplatí kupující na účet prodávajícího na základě zálohové
faktury vystavené prodávajícím na základě uzavřené kupní smlouvy. Faktura bude doručena
kupujícímu na email uvedený v učiněné objednávce.
Hotově při osobním odběru – zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně
prodávajícího na adrese Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, a to po potvrzení e-mailem ze strany
prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.
Za žádný z uvedených způsobů platby si prodávající neúčtuje žádný poplatek.
3.4. Sjednaný termín dodání zboží dle těchto obchodních podmínek a uzavřené kupní smlouvy se
prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.
3.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží či její části, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den svého prodlení.
Otázka zavinění kupujícího při porušení povinnosti zaplatit kupní cenu nemá vliv na jeho závazek
zaplatit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu
škody vzniklé porušením povinnosti ze strany kupujícího, a to náhrady škody v celé výši.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM
4.1. Kupující – spotřebitel, má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit
od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva
uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
K zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené
lhůtě kupujícím-spotřebitelem odesláno na elektronickou adresu prodávajícího případně do datové
schránky prodávajícího. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy
doručit rovněž písemně prodávajícímu na adresu prodávajícího Kladská 465/4, 500 03 Hradec
Králové.
4.2. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží do sedmi (7) dnů od odstoupení od
smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že spotřebitel nese veškeré náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu (§1820 odst. 1 písm. g zákona č. 89/20120 Sb.). Zboží musí být
prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebení,
v opačném případě má prodávající právo na náhradu škody.
4.3. Prodávající v případě odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli peněžní prostředky za zakoupené
zboží, které od spotřebitele přijal, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení dodaného zboží kupujícím
zpět prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je
oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze, pokud s tím spotřebitel
bude souhlasit a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.
4.4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a než je nutné
k obeznámení se se zbožím. V takovém případě má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu
způsobené škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Výši této škody je však prodávající povinen
prokázat.
4.5. Kupující bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá prodávajícímu za újmy vzniklé v důsledku
prodlení s hrazením kupní ceny či její části. Újmami, které mohou prodávajícímu vzniknout v důsledku
porušení povinností ze strany kupujícího a následného případného odstoupení od smlouvy, jsou
především: náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením této smlouvy, náklady v souvislosti se
zajištěním dopravy zboží na jiné místo dodání než je určené těmito podmínkami, a zpětné dopravy
zboží, ušlý zisk prodávajícího způsobený nerealizováním sjednané dodávky zboží, náklady spojené
s vymáháním pohledávek vzniklých odstoupením od této smlouvy vůči kupujícímu, a rovněž skladné.
4.6. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze
odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí
zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
4.7. Kupujícímu, který je podnikatelem, nepřísluší právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve
smyslu tohoto článku.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
5.1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy nedojde
k uhrazení kupní ceny nebo její části kupujícím ve lhůtě splatnosti kupní ceny.
5.2. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že kupující
má vůči němu neuhrazený dluh z jiného smluvního vztahu, jestliže prodlení kupujícího s úhradou
tohoto dluhu z jiného vztahu přesáhne 5 dnů od jeho splatnosti.
5.3. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující nevyzvedne
zboží ve sjednaném termínu dodání, resp. převzetí zboží.
5.4. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného projevu vůle prodávajícího kupujícímu.
5.5. Prodávající má právo požadovat po kupujícím skladné.
6. DODACÍ LHŮTA, DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Při objednávce se zvolenou platbu v hotovosti bude prodávající pro kupujícího rezervovat zboží v
provozovně prodávajícího pouze po dobu do sjednaného termínu dodání, resp. převzetí zboží
v provozovně prodávajícího. Po marném uplynutí sjednané lhůty k dodání, resp. převzetí zboží je
prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Současně má prodávající právo požadovat od
kupujícího skladné za celou dobu sjednané rezervace. Kupující je povinen informovat prodávajícího o
vyzvednutí zboží nejpozději dva dny před tímto datem.
6.2. Při objednávce se zvolenou platbou bezhotovostním způsobem na základě vystavené faktury
bude prodávající pro kupujícího rezervovat zboží v provozovně prodávajícího pouze do data splatnosti
kupní ceny, maximálně však po dobu 5 dnů od sjednaného termínu splatnosti kupní ceny dle dohody
stran. Po marném uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Současně
má prodávající právo požadovat od kupujícího skladné po dobu sjednané rezervace. Kupující je
povinen informovat prodávajícího o vyzvednutí zboží nejpozději dva dny před tímto datem.
6.3. Místo dodání - Dodání zboží probíhá v pracovní dny v době od 8.00 do 15.30 osobním odběrem
zboží v provozovně prodávajícího na adrese Hradec Králové, Kladská 465/4. Jiný způsob dodání
zboží prodávající kupujícímu nenabízí, neboť se jedná o zboží nadměrné povahy a nejedná se o

zboží, které by pro svou povahu mohlo být vráceno obvyklou poštovní cestou, což bere kupující
výslovně na vědomí.
6.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až jeho převzetím a úplným zaplacením kupní
ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním
zboží kupujícímu či pověřené třetí osobě dle pokynu kupujícího. Týž následek má, nepřevezme-li
kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
6.5. Kupující má povinnost při převzetí zboží provést kontrolu zboží s cílem zjistit, zda zboží
nevykazuje zjevné znaky poškození. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zboží splňovalo
všechny podmínky a nebylo poškozené.
6.6. Kupující je povinen převzít zboží osobně, nebo zajistit převzetí zboží pověřenou třetí osobou. Tato
pověřená osoba je povinna předat při převzetí zboží prodávajícímu písemné pověření kupujícího
k převzetí zboží. Kupující nebo pověřená třetí osoba jsou povinni potvrdit písemně převzetí zboží.
Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží jeho předáním v místě dodání zboží anebo dnem, kdy
kupující odmítne bez řádného, prokázaného a relevantního důvodu převzít od prodávajícího zboží
v místě dodání zboží. Relevantním důvodem k odmítnutí převzetí zboží není zjištění vad zboží
nebránících užívání zboží, pokud se prodávající v předávacím protokole zaváže k jejich odstranění.
6.7. Kupující je povinen převzít zboží v termínu dodání zboží sjednaném v kupní smlouvě nebo v
jiném termínu písemně odsouhlaseném mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající není povinen
vyzvat kupujícího k převzetí zboží. Sjednaný termín dodání zboží může prodávající jednostranně
prodloužit v následujících případech: (i) z důvodů prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny; (ii) při
vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (zejména živelné pohromy; kalamitních stavů
počasí; válečného konfliktu; výjimečného stavu nebo zvláštních režimů hospodaření vyhlášených
státními orgány; stávky zaměstnanců výrobce částí zboží; stávek nebo výluk znemožňujících nebo
výrazně omezujících dopravu částí zboží na pokyn kupujícího; poškození, zničení, případně zcizení
výrobního zařízení či zásob výrobce částí zboží v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru nebo
neoprávněné činnosti třetích osob, pracovní či dopravní výluky). V případě prodloužení termínu dodání
zboží se nejedná o porušení smluvních povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení
s dodáním zboží. Dojde-li k prodloužení termínu dodání zboží, vyzve prodávající kupujícího písemně
k převzetí zboží v nově určeném termínu dodání zboží.
6.8. Pokud kupující bez řádného, prokázaného a relevantního důvodu nepřevezme zboží v termínu
dodání zboží, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý den
prodlení s plněním uvedené smluvní povinnosti. Otázka zavinění kupujícího při porušení povinnosti
převzít řádně a včas zboží nemá vliv na jeho závazek uhradit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní
pokutě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze strany
kupujícího, a to náhrady škody v celé výši.
DOPŇKOVÉ SLUŽBY: PŘEPRAVA ZBOŽÍ NA JINÉ MÍSTO NA NÁKLADY KUPUJÍCÍHO (kupující
dále označován jako „zákazník“)
6.9. Objednávka přepravy – samostatná služba (dále jen „služba“): Přeprava na jiné místo než určené
těmito obchodními podmínkami se poskytuje na základě objednávky zákazníka-kupujícího.
Objednávkou jsou smluvní strany vázány okamžikem zaplacení ceny této služby. Zákazník učiněním

objednávky služby (dále jen „objednávka”) potvrzuje, že byl s obsahem těchto VOP seznámen a
bez výhrad je přijímá. Na základě objednávky uzavírají prodávající a zákazník smlouvu o
přepravě. Objednávkou služby přijímá prodávající závazek, že zajistí přepravu zakoupeného zboží
v obchodě prodávajícího na území České republiky – (dále jen „zásilka“) – na adresu uvedenou
kupujícím v objednávce. Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné
přepravě zásilky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení, a dohodne termín
doručení zásilky. Objednávka je přijata jejím zaplacením.
V takovém případě, kdy zajišťuje dopravu do jiného místa dodání prodávající dle objednávky
kupujícího, avšak vykládku zboží zajišťuje sám kupující, platí, že ve sjednané ceně dopravy je
zahrnuto 45 min. pro složení zboží na sólo (1 kontejner/buňka) a 60 min. pro složení zboží na návěs
(2 kontejnery/buňky). V případě přesáhnutí těchto časových limitů a čekání pověřeného dopravce na

naložení nebo složení budou tyto náklady vyfakturovány kupujícímu, a to ve výši 900,- Kč za každých
započatých 30 minut + DPH + další náklady, které tímto vzniknou dopravci.
Zákazník – kupující spotřebitel může od smlouvy o přepravě odstoupit a službu tak zrušit. Pokud
zákazník od smlouvy o přepravě odstoupí méně než 48 hodin před termínem dodání, je povinen
zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši ceny služby. Prodávající započte svou pohledávku na
zaplacení odstupného a pohledávku zákazníka na vrácení ceny služby. V případě, že zákazník
požaduje opakovanou přepravu, je povinen znovu uhradit cenu služby dle ceníku prodávajícího.
Prodávající uskutečňuje přepravu zásilky prostřednictvím dopravce. Zákazník je povinen zajistit ve
sjednaném termínu převzetí zásilky. Pro doručení zásilky na místo určení je nutné, aby byla v místě
zpevněná přístupová cesta a dále byly splněny podmínky dle čl. 6.10 VOP. Kupujícímu, který je

podnikatelem, nepřísluší právo na odstoupení ve smyslu tohoto odstavce.
Prodávající bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje
zákazníka uvedené v objednávce přepravy pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k
jejímu splnění, vyřízení případných nároků zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování
nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem
zpracování je smlouva uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím. Příjemci osobních údajů budou
smluvní partneři prodávajícího zajišťující vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje
pro uzavření smlouvy, ale v případě, že zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze
objednávku vyřídit. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu,
výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich
zpracování. Tato práva může zákazník uplatnit na uvedených kontaktech v těchto VOP. Zákazník má
právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.
6.10. Kupující se dále zavazuje, že poskytne prodávajícímu svým nákladem a na svou odpovědnost
veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby prodávající mohl splnit své závazky dle objednávky
dopravy zboží, a to zejména součinnost uvedenou v uzavřené kupní smlouvě a ve Všeobecných
obchodních podmínkách. Kupující je takto povinen poskytovat prodávajícímu zejména následující
součinnost a je povinen zajistit níže uvedené v místě a času dodání zboží:
 jeřáb nebo vysokozdvižný vozík (VZV) pro vykládku, včetně obsluhy tohoto jeřábu
 vhodné podmínky k příjezdu na místo předání předmětu prodeje kupujícímu a
 bezproblémové vyložení
 plocha musí být připravena viz. příloha: Podmínky pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů
společnosti AB-Cont
 dostatečný manipulační prostor pro dopravu, vykládku a montáž
 připravenost plochy pro uložení předmětu prodeje – odchylka max. +/- 5 mm
 připravit podloží tak, aby bylo možné bez nutnosti dalšího zásahu na něj umístit
 kontejnery/buňky
 stavební proud 380/220V.
7.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. SKRYTÉ VADY
Kupující má povinnost při převzetí zboží provést kontrolu zboží s cílem jistit, zda zboží nevykazuje
zjevné znaky poškození. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zboží splňovalo všechny
podmínky, nebylo poškozené a že mu Prodávající odevzdal zboží v ujednaném množství, jakosti i
provedení. Právo kupujícího z vadného plnění dle tohoto článku zakládá vada, kterou má zboží při
přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, nejpozději však do šesti měsíců
ode dne převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Nebezpečí škody přechází na
kupujícího převzetím zboží; předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě
určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto
místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Převzetím věci přechází odpovědnost na kupujícího. Kupující může právo z vadného plnění na
základě odpovědnosti za vady uplatnit vůči prodávajícímu pouze do šesti měsíců ode dne převzetí
zboží.

7.2. Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně řádným písemným
oznámením, včetně předložení fotodokumentace zjištěných vad bez zbytečného odkladu po zjištění
vady a popisem vady. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kupní
smlouvu případně daňový doklad o koupi zboží a doklad o převzetí zboží. Oznámení vad musí být
prokazatelně doručeno prodávajícímu. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady a
označení části zboží, na které se vada nachází. Neoznámí-li kupující vadu včas, pozbývá právo
odstoupit od kupní smlouvy. K později uplatněným nárokům není prodávající povinen přihlížet.
7.3. Na základě doručeného oznámení vad provede prodávající ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu toto
oznámení bylo doručeno, prohlídku zboží, k čemuž je kupující povinen poskytnout prodávajícímu
veškerou potřebnou součinnost. Bez odkladně po provedení prohlídky zboží pak prodávající
kupujícímu oznámí, zda se jedná o vady, za které nese prodávající odpovědnost, a pokud ano, jakým
způsobem a v jaké lhůtě bude vada vypořádána. Prodávající je oprávněn dle své volby vadu
vypořádat tak, že provede odstranění vady opravou zboží, odstranění vady dodáním náhradního zboží
či jeho části, odstranění vady dodáním chybějících částí zboží, odstranění právních vad zboží,
poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Způsobem vypořádání vad zboží určeným ze strany
prodávajícího je kupující vázán a není oprávněn požadovat jiné nároky z titulu odpovědnosti za vady.
Nárok na slevu ani odstoupení od uzavřené kupní smlouvy kupujícímu nevzniká. Nebude-li při
prohlídce zboží zjištěna vada, případně zjištěná vada z rozhodnutí prodávajícího nevznikla v důsledku
na straně prodávajícího, má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na zajištění
prohlídky zboží, tj. zejména náklady dopravy a práce pověřených zaměstnanců prodávajícího.
7.4. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu újmy, a to ani z části, zejména ne na
náhradu ušlého zisku v důsledku vadného zboží.
7.5. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za následující vady zboží a) vady způsobené užíváním
zboží v rozporu se stanovenými podmínkami používání a údržby zboží, které jsou nedílnou součástí
těchto obchodních podmínek, v rozporu s návodem výrobce části zboží k použití, v rozporu s pokyny
výrobce či prodávajícího nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání zboží; b) vady zboží
v důsledku montáže, demontáže, opravy, úpravy či jiného pozměnění, je-li takto se zbožím nakládáno
v rozporu s návodem k montáži anebo v rozporu s pokyny prodávajícího; c) vady způsobené
v důsledku volby nevhodné dopravy nebo v důsledku vadně dopravcem takto provedené dopravy; d)
vady způsobené v důsledku vnějších příčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí škody na
zboží; e) vady neoznámené řádně a včas prodávajícímu ve sjednaných lhůtách, nebo vady způsobené
v důsledku pozdního nebo nikoliv řádného oznámení vady kupujícím prodávajícímu, f) vady zboží
způsobené kupujícím či třetí osobou, a to včetně vad způsobených kupujícím či třetí osobou při
neodborné manipulaci, při údržbě či udržování zboží, g) vady vzniklé v důsledku vandalismu.
7.6. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami pro instalaci,
používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o., jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost
prodávajícího za vady.
7.7. ZÁRUKA
A) Je-li předmětem prodeje nový, nepoužitý kontejner (zboží), prodávající poskytuje kupujícímupodnikateli záruku v délce 1 (jednoho) roku od dodání zboží kupujícímu, je-li kupující-spotřebitel,
poskytuje prodávající záruku v délce 2 (dvou) let. Prodávající v takovém případě prohlašuje, že je
zboží způsobilé k dohodnutému účelu užívání. Prodávající se své odpovědnosti zprostí, pokud v
okamžiku uzavření smlouvy si kupující byl nebo měl být vědom takové vady nebo nedostatku, který
smluvený účel užívání omezuje nebo vylučuje. Záruka dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na nové
nepoužité kontejnery. Prodávající neposkytuje záruku na zařízení a vybavení zboží, jejich součásti a
materiály, u nichž výrobce garantuje jinou záruční dobu.
B) Je-li předmětem prodeje repasovaný kontejner (zboží), poskytuje prodávající kupujícímupodnikateli na repasované části, jejichž seznam bude kupujícímu znám při převzetí zboží, záruku
v délce 6 (šesti) měsíců od dodání zboží, je-li kupující – spotřebitel, poskytuje prodávající na
repasované části záruku v délce 12 (dvanácti) měsíců. Na jiné součásti použitého kontejneru
prodávající záruku neposkytuje. Prodávající neposkytuje záruku na zařízení a vybavení zboží, jejich
součásti a materiály, u nichž výrobce garantuje jinou záruční dobu.

C) Prodávající neposkytuje záruku na použitý kontejner (zboží). Je-li předmětem prodeje použitý
kontejner/kontejnery, jsou prodávány ve stavu “jak stojí a leží”, přičemž kupující bere na vědomí jejich
stav a je srozuměn s tím, že dále není oprávněn k uplatnění nároků z vad u prodávajícího.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady předmětu prodeje,
maximálně však do 24 hod od jejich zjištění. Prodávající, na základě předchozí dohody s kupujícím,
zajistí do 30 dnů odborné posouzení reklamace.
Záruka dle tohoto článku se nevztahuje na změny vlastností zboží způsobené přirozeným stárnutím
materiálu, ze kterého jsou zboží a jeho součásti vyrobeny. Záruka se rovněž nevztahuje na změny
barev zboží způsobené povětrnostními vlivy (např. znečištěním životního prostředí, prachem,
znečištěním způsobeným stavební činností aj.), dále nevhodným užíváním nebo skladováním, nebo
nevhodnou údržbou a čistěním. Záruka se dále nevztahuje na změny vlastností zboží nebo vady zboží
způsobené znečištěním či znehodnocením zboží v důsledku přepravy (např. praskání vnitřních stěn,
sádrokartonů apod.), skladování v nevhodném prostředí, instalací, nesprávnou manipulací nebo
nedodržením podmínek pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o.
7.8. Práva a odpovědnost společnosti AB-Cont s.r.o. je omezena v rozsahu těchto podmínek. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že společnost Ab-Cont s.r.o. neodpovídá za jakékoli nepřímé, dodatečné
a následné škody, či ušlý zisk na straně kupujícího, či třetích osob.
7.9. Odpovědnost za vady dle tohoto článku se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a
opotřebením.
7.10. V případě prodeje použitého zboží, byť repasovaného, bere kupující na vědomí a prohlašuje, že
kupuje použité zboží, které je v odpovídající míře již opotřebené. V takovém případě se odpovědnost
prodávajícího (práva z vadného plnění i poskytované záruky) nevztahuje na stav opotřebení
v okamžiku jeho prodeje.
7.11. Kupující prohlašuje a bere na vědomí ustanovení § 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, kdy není kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu
na vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
nebo vyplývá-li to z povahy věci.
7.12. Zúžení okruhu práv z vad zboží - U koupě použitého zboží (i repasovaného) nenáleží kupujícímu
z povahy věci právo na výměnu.
8.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO, PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO
8.1. Za dodržení stavebního zákona a dalších stavebních předpisů při umístění zboží po jeho převzetí
od prodávajícího odpovídá výhradně kupující.
8.2. Kupující je povinen na svůj náklad poskytovat prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost
související s naplněním účelu uzavřené kupní smlouvy a těchto podmínek.
8.3. Kupující bere na vědomí, že je sám svým nákladem povinen zajistit provedení pevného
vodorovného základu potřebného k umístění koupeného zboží. Kupující rovněž odpovídá, že
provedené základy odpovídají požadavkům veškerých platných norem pro spodní základové stavby (a
to i norem, které nejsou obecně závazné). Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za vady zboží
vzniklé v důsledku nezajištění řádného a vodorovného základu pro umístění zboží.
8.4 Kupující rovněž bere na vědomí, že je povinen zajistit rovnoměrné odvětrání prostoru mezi
základem a podlahou zboží při a po jeho umístění. Kupující rovněž bere na vědomí, že dešťová voda
musí být svedena mimo segmenty zboží do kanalizace.
8.5. Zhotovení revizní zprávy u zboží o elektroinstalaci je prováděno vždy jako výkon ze strany
kupujícího.

8.6. Kupující bere na vědomí, že na elektrickém zařízení musí být prováděny pravidelné revize
v termínech daných v ČSN331500. Zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze pracovník
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky 50/78 Sb. Za bezpečnost elektrického zařízení a
dodržování termínů pravidelných revizí odpovídá provozovatel. Kupující je povinen na vlastní náklady
si po připojení k napájecímu bodu na elektrickou energii zajistit revizní zprávu na připojení (musí dojít
k přeměření elektrických hodnot). Zhotovení revizní zprávy o elektroinstalaci je prováděno vždy jako
výkon ze strany kupujícího.
8.7. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném termínu dodání a převzetí zboží, náleží
prodávajícímu úplata za uskladnění.
8.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nevlastní certifikát ani atest na požární odolnost zboží a
že zboží není požáru odolné.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Učinění poptávky, nákup zboží v internetovém obchodě je podmíněn poskytnutím některých
osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s
platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Poskytnuté osobní údaje může
prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek
uvedených níže.
9.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak
zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s provozem internetového
obchodu, distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/název, adresa
bydliště/sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo,
příp. další, které budou vyžadované, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro
účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje zasílání obchodních sdělení
prodávajícího, může projevit tento nesouhlas s jejich zasíláním odkliknutím na příslušném místě v
objednávkovém formuláři.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při učinění poptávky, při objednávce)
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích.
9.5. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících
ze Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
že kupující má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, má právo výše uvedený souhlas
kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího. V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, či požadovat, aby
prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §
11 a 21 tohoto zákona. Kupující má dále právo obrátit se se svým podnětem či stížností na porušení
povinnosti stanovených zákonem při zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.
9.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem na
základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou vždy nejprve řešeny smírně, mimosoudní cestou.
Smluvní strany se dohodly na tom, že veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě nebo
v souvislosti s kupní smlouvou se budou řídit českými právními předpisy.
10.2. Veškeré spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní a které se nepodaří
stranám vyřešit mimosoudní cestou, budou výhradně v prvním stupni rozhodovány dle pravidel věcné
příslušnosti buď Okresním soudem v Hradci Králové, nebo Krajským soudem v Hradci Králové, a to
dle českých procesních předpisů.
10.3. Kupující i prodávající výslovně vylučují aplikaci § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
10.4. Prodávající nese odpovědnost za újmu vzniklou na straně kupujícího v důsledku porušení kupní
smlouvy (vyjma újmy způsobené úmyslně) pouze do celkové výše 3 % sjednané celkové kupní ceny
zboží, s čímž kupujícím souhlasí Tento limit odpovědnosti prodávajícího za způsobenou újmu se
uplatňuje kumulativně (dohromady) na veškeré případné škodné události.
10.5. Prodávající je oprávněn započíst na jakoukoliv pohledávku kupujícího za prodávajícím svoji
existující pohledávku vůči kupujícímu, a to i doposud nesplatnou. Kupující je oprávněn postoupit
jakoukoli svoji pohledávku za prodávajícím pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
10.6. Kupující tímto na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností, aplikace § 1765 odst. 1
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, ze strany kupujícího je vyloučena.
10.7. Promlčecí doba pro uplatnění práv prodávajícího ze závazkového právního vztahu činí 15 let
ode dne kdy právo prodávajícího mohlo být uplatněno poprvé.
10.8. Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost ujednání stran o kupní ceně, termínu dodání a
ujednání stran obsažených v těchto obchodních podmínek.
10.9. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
10.10. Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou i Podmínky pro používání a údržbu
kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o.
10.10. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.9.2022.

V Hradci Králové, dne 1.9.2022.

