VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze
smluvních vztahů obchodní společnosti Miroslav Chuděj, s.r.o., se sídlem Hutisko-Solanec 310, 756 62 HutiskoSolanec, IČ: 25390236, DIČ: CZ 25390236, zapsané v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v
oddíle C, vložka 17750 (dále jen „dodavatel“) a jejích zákazníků při dodávkách výrobků (dále jen také „smlouvy“).
VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
1.2 Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto: Dodavatel je ve smlouvách v postavení
prodávajícího anebo zhotovitele díla anebo poskytovatele služeb zahrnujících především zajišťování servisu výrobků
a montážních prací při dodávce výrobků. Odběratel je ve smlouvách kupující nebo objednatel díla anebo objednatel
či zájemce o poskytnutí služby (dále jen „Odběratel“). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní
účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 se za podnikatele považuje
také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li
Odběratel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro
podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s dodavatelem mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem
a odběratelem je výroba, dodávka, příp. demontáž a montáž výrobků anebo poskytování služeb přesně
specifikovaných v cenové nabídce (dále jen také „Dílo“).
1.3 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Podpisem smlouvy odběratel stvrzuje, že se řádně obeznámil
s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.
1.4 Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před VOP.
1.5 VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách dodavatele v den uzavření smlouvy.
1.6 Nestanoví-li VOP anebo smlouva jinak, řídí se v dalším veškeré právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem
českým právem, a to ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů účinných na území České
republiky v době uzavření smlouvy.
1.7 Odkáže-li odběratel na jiné obchodní podmínky než tyto VOP, je dodavatel oprávněn bez zbytečného odkladu
(tj. do tří pracovních dní) od přijetí objednávky namítnout, že smlouva není uzavřena dle ustanovení § 1751 odst. 2
poslední věty NOZ. II.

2. Ceny, nabídky a služby odběrateli
2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli informace o dodávaných výrobcích, cenách a službách jednak prostřednictvím
svého aktuálního ceníku, obchodních zástupců, prezentace umístěné na webových stránkách, Facebooku,
veletrzích, v kanceláři nebo prostorách výroby nacházející se v sídle firmy. Prezentace výrobků a služeb umístěná
na webových stránkách obsahuje popis výrobků (zahrnující zejména jejich označení, typ, vlastnosti, specifika,
technické parametry, nabídku materiálového provedení) a poskytovaných služeb. Pokud jsou zde uvedeny ceny
výrobků anebo služeb jsou bez daně z přidané hodnoty a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webových stránkách dodavatele www.chudej.cz.
2.2 Informace o výrobku anebo službě (příp. jejich ceně) uváděné dodavatelem jsou závazné, s výjimkou zjevné
chyby (tj. za zjevnou chybu bude považována např. cena výrobku, jež bude zcela odlišná od srovnatelné ceny
obdobného výrobku). Dodavatel bude informovat odběratele o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění.
2.3 Povinnost odběratele
Odběratel se tímto zavazuje, že u veškerých objednaných zásilek si řádně zkontroluje počet balení a v případě
poškození zásilky bude informovat ihned dodavatele. Pokud zboží neobdrží odběratel v avizovaném termínu, je
povinen o tom neprodleně informovat dodavatele.
Odběratel se zavazuje platit řádně a včas. Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě delšího prodlení úhrad faktur
odběratele, nebude plnit podmínky jako dodavatel a to až do úplného zaplacení faktur.
4. Dodávky výrobků, objednávky, doprava a paletové hospodářství
4.1 Dodávky výrobků a objednávky
Objednávky jsou expedovány prostřednictvím České pošty do 48. hodin (pokud bude lhůta delší, dodavatel bude
informovat odběratele) od zaslání závazné objednávky odeslané na e-mail obchod@chudej.cz,
objednavky@chudej.cz nebo prostřednictvím faxu +420 571 757 737 nejpozději však do 09.00 hod. Objednávky
odeslané po tomto termínu jsou realizovány následující pracovní den. Do lhůty pro doručení objednávky se
nepočítají dny volna. Všechny odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka by měla
obsahovat údaje jako název výrobku, objednací číslo, množství, místo určení a termín dodání. Doporučujeme zásilku
od České pošty nepřebírat v případě zjevně poškozeného obalu.
4.2 Cena dopravy
Při odběru výrobků do 3.000 Kč bez DPH je odběrateli účtován poplatek ve výši 135 Kč bez DPH.
Při odběru výrobků nad 3.000 Kč bez DPH dopravu hradí dodavatel.
4.3 Palety
Při odběru výrobků na paletě bude účtován odběrateli poplatek ve výši 90 Kč bez DPH za ks.
Při odběru výrobků na Europaletě bude účtován odběrateli poplatek ve výši 250 Kč bez DPH za ks.

5. Reklamace, vrácení zboží a záruka
5.1 Reklamace
Reklamaci je potřeba uplatnit písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu - obchod@chudej.cz.
Bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel
s odběratelem nedohodnou jinak.
5.2 Vrácení zboží
Odběratel může vrátit zboží do jednoho roku od odebrání. Zboží musí být doloženo původním dokladem, musí být
v původním balení a v neporušeném stavu. Odběratel si sám hradí náklady na dopravu zpět k dodavateli. V tomto
případě si dodavatel účtuje storno poplatek 20% z původní NC. Tento poplatek pokrývá částečně náklady spojené
s další logistikou, balením i následnou administrativou. V případě, že odběratel má zboží v držení více než jeden
rok, nebo je li zboží porušené, v těchto případech není již možné zboží vrátit.
5.3 Záruka
Na zboží je poskytována standardní záruka 24 měsíců, v případě, že nebyla dohodnuta záruka delší. Záruka se u
každého výrobku vztahuje na jeho funkčnost, přesnost, a všechny údaje uvedené na stránkách www.chudej.cz.
Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly neodborně namontovány a za podmínek, které neodpovídají správné
a doporučené montáži a to jak v interiéru, tak v exteriéru.
6. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).
Společnost Miroslav Chuděj, s.r.o. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením
čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
6.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za
účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů
z vadného plnění. Právním základem pro pracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy
založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů
upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
6.2 Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro
uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
6.3 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat
dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let
dle zákona o DPH.
6.4 Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k
profilování.

6.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu
Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuta poskytovateli
doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v
zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v
úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným
třetím osobám.
6.6 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k
jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Správcem osobních údajů je společnost Miroslav Chuděj, s.r.o., Hutisko-Solanec 310, 756 62 Hutisko-Solanec. IČ:
25390236. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 17750, Krajský soud v Ostravě.
K uplatnění svých práv (zejm. právo odvolat souhlas, právo na informace, právo na vymazání, zablokování nebo
opravu osobních údajů) se lze obrátit písemně na výše uvedenou adresu společnosti nebo e-mailem na:
obchod@chudej.cz. Uplatnění uvedených práv je zdarma, není-li stanoveno právními předpisy jinak.
Shromažďování a užívání osobních údajů je realizováno zejména za účelem plnění smlouvy (objednávky), dále pro
zasílání marketingových letáků (newsletterů) a obdobných informací a dále za účelem zřízení zákaznického účtu.
Mimo to je nutné údaje zpracovávat a ukládat s ohledem na daňové a obchodně archivační lhůty.
Zasílání marketingových informací je možné kdykoli odvolat - písemně na adrese společnosti nebo emailem na:
obchod@chudej.cz
Třetí osoby nemají k osobním údajům přístup s výjimkou osob nutných pro plnění účelu smlouvy (např. dopravce,
bankovní instituce), správce webu nebo veřejné orgány na základě jejich nařízení v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Společnost Miroslav Chuděj, s.r.o. se intenzivně zabývá ochranou osobních údajů, tj. naše webové stránky, ostatní
počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování
údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.
V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na naši společnost písemně na obchod@chudej.cz.
7. Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich
zveřejnění (na webových stránkách www.chudej.cz). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních
podmínek.

Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí
být učiněny v písemné formě.
Zvláštní ujednání s kupujícím písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními
těmito obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších změn. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího. Kupující je
oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

