
Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti TRICER - TOP IČO: 25236555, se sídlem Plzeň - Bolevec,
Rabštejnská 1565/9, PSČ 323 00 (dále jen „prodávající“ a „obchodní podmínky“).

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího         a
kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží. 

1.2. Tyto  obchodní  podmínky  tvoří  nedílnou  součást  kupní  smlouvy  a  kupující
podpisem  kupní  smlouvy  současně  stvrzuje,  že  se  s těmito  obchodními
podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky
jsou  součástí  smluvního  ujednání  mezi  ním  a  prodávajícím.  Tyto  obchodní
podmínky jsou k dispozici na prodejně nebo na stránkách www.tricer.cz. 

1.3. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží určené k vytápění
(kotle) je určeno pro použití v domácnosti popř. i komerčních prostorách, kdy jeho
výkon stanovuje certifikovaný projektant s ohledem na skutečný stav vytápěného
objektu,  není-li  uvedeno  v kupní  smlouvě  jinak.  Prodávané  zboží  k vytápění
v zásadě není vhodné k použití pro domácí i komerční účely přesahující parametry
stanovené certifikovaným projektantem. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou
dána,  je-li  vada  způsobena  nadměrnou  zátěží  používáním  předmětu  koupě  pro
domácí, komerční nebo pro jiné nekomerční účely.

1.4. Je-li  kupujícím  spotřebitel,  jak  je  definováno  v bodě  1.7 níže,  řídí  se  vztahy
neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č.  89/2012 Sb.,  občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále  jen „zákon o ochraně
spotřebitele“).

1.5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.8 níže, řídí se
vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle                 §
2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.6. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své  podnikatelské  činnosti.  Prodávající  přímo  nebo  prostřednictvím  jiných
podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak
je definován v odstavci 1.8 těchto obchodních podmínek.

1.8. Kupující –  jiný  subjekt  je  takový  kupující,  který  je  podnikatelem a  při  uzavření
smlouvy  je  z okolností  zřejmé,  že  se  koupě  týká  jeho  podnikatelské  činnosti.
Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet                         a
odpovědnost  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
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nebo  obdobnou činností  či  při  samostatném výkonu svého povolání,  popřípadě
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené
v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní
ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Dodání (odebrání) zboží

2.1. Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je
kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2. Zboží,  které se nachází na skladě provozovny prodávajícího,  je povinen kupující
odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že
si zákazník během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat
toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě.
Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu
poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění (počínaje
uplynutím  lhůty  podle  věty  první  tohoto  odstavce),  jakož  i náklady,  které
prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

2.3. Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána v kupní
smlouvě.  Prodávající  je  oprávněn dodat  zboží  i před  lhůtou stanovenou  v kupní
smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného
minimálně  3 dny  před  předčasným  datem  dodání.  V případě,  že  je  dodavatel
prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní
smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní
dodací  lhůtu;  o této  skutečnosti  je  prodávající  povinen  kupujícího  vyrozumět.
Kupující  je  povinen odebrat  zboží  do 5 dnů po uplynutí  dodací,  resp.  náhradní
dodací  lhůty  ve  skladě  provozovny  prodávajícího.  Předposlední  a  poslední  věta
předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobně.

2.4.  Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy.

2.5. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.6. Dohodnou-li  se  smluvní  strany  po  uzavření  kupní  smlouvy  písemně  na  jejích
změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená,
pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

3. Ceny

3.1. Ceny  zboží  jsou  stanoveny  dle  aktuálního  ceníku  zboží  prodávajícího  v době
uzavření kupní smlouvy,  není-li  dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“).  V ceně



není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za
tyto služby jsou účtovány samostatně. 

3.2. Ceny  mají  charakter  cen  smluvních  a  jsou  uváděny  včetně  DPH  (prodávající  je
plátcem DPH).

4. Platební podmínky

4.1. Kupující  je povinen zaplatit  prodávajícímu kupní cenu řádně a včas.  Zboží bude
kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2. Kupující  je  povinen uhradit  kupní  cenu,  buď a)  při  uzavření  kupní  smlouvy na
pokladně  prodávajícího,  nebo  b)  bankovním  převodem  na  účet  určený
prodávajícím.

4.3. Jedná-li  se  o zboží  na  objednávku,  zaplatí  kupující  při  podpisu  kupní  smlouvy
splátku  ve  výši  25 %  kupní  ceny  včetně  DPH,  pokud  není  při  uzavření  kupní
smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před
převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu
včas  nebo  vůbec  nebo  jiným  způsobem  zabrání  dodání  zboží,  je  povinen
prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH.
Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Nebezpečí  nahodilé  zkázy  a  nahodilého  zhoršení  zboží  přechází  na  kupujícího
odevzdáním zboží kupujícímu.

5.2. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

5.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny
a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči  prodávajícímu,  včetně
závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní
platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího
s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1. Záruka  za  jakost  při  převzetí,  práva  z vadného  plnění  a  reklamační  řád  jsou
upraveny v Příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

7.  Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.



7.2. Tyto  obchodní  podmínky  nabývají  účinnosti  dnem  jejich  zveřejnění  a  jsou
v příslušném  znění  rozhodné  pro  veškeré  objednávky  učiněné  v tento  den  a
později.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo na  změnu těchto obchodních podmínek.
Dnem  zveřejnění  nových  obchodních  podmínek  se  ruší  platnost  předchozích
obchodních  podmínek,  to  však  nemá  vliv  na  kupní  smlouvy  uzavřené  podle
dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči
prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

7.4. Kupní  smlouva  nevyžaduje  písemnou  formu.  Byla-li  kupní  smlouva  uzavřena
písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají
přednost  před těmi  ustanoveními těchto obchodních podmínek,  která  by s nimi
byla v rozporu.

7.6. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu stanoveném mu zvláštními
právními předpisy např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a pro plnění smluvních povinností prodávajícího.

7.7. Příloha č. 1 – Reklamační řád.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2016


