Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád
1.Všeobecná ustanovení
a) Provozovatelem tohoto webu je společnost PROFIPRO COMPANY s.r.o., IČ:
02184451, DIČ: CZ02184451, adresa: ANTALA STAŠKA 2027/77, 140 00 Praha 4,
ČR
b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky,
nákupní a reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“).
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních
podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno
výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího PROFIPRO COMPANY s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících)
a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její
nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád se
použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či
jiná obdobná smlouva.
c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR (dodání mimo Českou
republiku řešíme individuálně). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s
obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového
obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno
potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s
přesnou částkou, upravenou o individuální slevy, obdržíte po odeslání objednaného
zboží elektronickou cestou či poštou.
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté
objednávce (dále jen zboží). PROFIPRO COMPANY s.r.o. (dále jen prodávající) se
zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se
specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám,
předpisům a nařízením platným na území ČR.
3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní
smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 5 dní od doručení
objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení
objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným vystavením zálohové faktury a
následuje dodání zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech,
zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem
uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě
bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován
nejpozději do 5 dnů od doručení objednávky.

4. Ceny a platby
a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí
kupující prodávajícímu na základě zálohové faktury bezhotovostně převodem na účet
prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“).
b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
c) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní
smlouvy.
d) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
na účet prodávajícího.
e) Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné podobě spolu
se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. Dodací lhůta
a) Zboží bude odesláno objednateli obvykle do 30 dnů od zaplacení objednávky.
b) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost
obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci
zjištěné vady.
6. Záruka, servis
Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží
kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všech
výrobcích je záruční doba 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí
tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží.
7. Ochrana osobních údajů
Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší
objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů
zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např.
banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše
data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před
zneužitím. Zároveň odesláním objednávky kupující stvrzuje a souhlasí s tím, aby
společnost PROFIPRO COMPANY s.r.o. zpracovávala osobní údaje uvedené v
objednávacím formuláři za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu se zákonem

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Platnost tohoto souhlasu je na dobu
neurčitou s možností písemného odvolání.
11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce
prodávajícího

