Všeobecné obchodní podmínky GE-TRA s.r.o.
Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) obchodní společnosti GE-TRA
s.r.o., IČ 25475797, se sídlem Strakonická 714/49, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008
Liberec, C 19786 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen jako „prodávající“ či
„společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“),
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností jako prodávajícím a
jinou osobou (dále jen jako „kupující“ či „objednatel“). Smlouvou se uzavírá v českém jazyce.
2. VOP se použijí vedle každé uzavřené kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy se
společností, na každou nabídku společnosti a na každou objednávku objednavatele, kterou
společnost přijme, není-li výslovně písemně ujednáno mezi společností a kupujícím jinak.
3. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a kupujícím.
4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními VOP.
5. Učiněním objednávky nebo převzetím zboží od prodávajícího objednatel prohlašuje, že přijímá
tyto VOP v plném znění a bez výhrad. Odlišné obchodní podmínky prodávajícího se tímto
zamítají.
6. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s VOP, Dodacími podmínkami a Reklamačním řádem
společnosti GE-TRA s.r.o. uveřejněnými na webových stránkách www.ge-tra.cz, učiní-li
objednávku.

Objednávka
7. Objednatel je vázán svojí objednávkou až do okamžiku její akceptace nebo odmítnutí
objednávky ze strany společnosti. Společnost si vyhrazuje právo objednávku objednatele
omezit nebo odmítnout bez udání důvodů.
8. Objednatel je oprávněn provést změnu objednávky až do akceptace objednávky prodávajícím.
V případě, že se objednávka týká zboží na skladě společnosti, je oprávněn objednatel provést
změnu objednávky jejím rozšířením do okamžiku převzetí zboží objednatelem (předáním
zboží k dopravě).
9. Kupující je oprávněn provést zrušení objednávky do okamžiku akceptace objednávky ze
strany společnosti, po akceptaci objednávky společností lze zrušit objednávku pouze po
vzájemné dohodě.
10. Za závazné jednání směřující k uzavření kupní smlouvy se pokládá učinění objednávky ze
strany objednatele osobně nebo ústně (telefonicky), zaslání objednávky poštou na adresu
sídla prodávajícího zapsaném v obchodním rejstříku nebo na e-mailovou adresu
prodávajícího: obchod@ge-tra.cz nebo jakýkoliv emailový kontakt uvedený na webové
stránce www.ge-tra.cz/kontakty/
11. Prodávající zašle objednateli po obdržení objednávky stejnou cestou písemné potvrzení přijetí
této objednávky (akceptace). Odesláním písemného potvrzení přijetí objednávky kupujícímu
(e-mailem) je kupní smlouva na základě takto přijaté objednávky považována za uzavřenou.
12. Při učinění ústní nebo telefonické objednávky ze strany objednavatele zašle prodávající
emailem nebo poštou na adresu objednatele potvrzení objednávky (z důvodu vyvrácení
pochybností o obsahu objednávky) s výzvou k odsouhlasení. Kupní smlouva bude uzavřena
odsouhlasením ze strany kupujícího učiněným bez zbytečného odkladu anebo při uzavírání
kupní smlouvy s podnikateli se má za to, že objednavatel souhlasí s obsahem potvrzení
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objednávky, nepřijde-li do 48 hodin od odeslání potvrzení objednávky výhrada k obsahu ze
strany kupujícího.

Objednatel
13. Objednatel je povinen uvést úplné, pravdivé a aktuální údaje. Prodávající nenese
odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou objednateli z důvodu uvedení nepravdivých,
neúplných nebo neaktuálních údajů v objednávce.
14. Učiněním objednávky objednatel prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu § 420 občanského
zákoníku, a je kvalifikovanou a odborně způsobilou osobou pro použití, užití a další
zpracování zboží dodaného prodávajícím, nesdělí-li objednatel prodávajícímu opak.
15. Objednatel na sebe uzavřením smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
16. Objednatel nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí společnosti uvedením neúplných,
nepravdivých nebo neaktuálních údajů.
17. Objednatel učiněním objednávky výslovně prohlašuje, že
a) Má způsobilost, potřebnou pravomoc a oprávnění k uzavření smlouvy nebo učinění
objednávky;
b) Splní svoji povinnost podle smlouvy;
c) Na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani není předlužen ve
smyslu ustanovení zákona, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; neexistuje
žádné neukončené řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací,
reorganizací, oddlužením či jakýmkoliv dalším řízením, které by mohlo obecně omezit
práva věřitelů objednatele a které by mohlo mít dopad na objednatele či jakákoliv jeho
aktiva;
d) Proti objednateli ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí
a objednatel není nijak omezen v nakládání se svým majetkem;
e) Neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoliv třetí
osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoliv právního
předpisu odporovat právnímu jednání objednatele, kterým je uzavření smlouvy, tj.
zejména objednatel nezkracuje uzavřením smlouvy žádného ze svých věřitelů ani
nemrhá svým majetkem;
f) Je plně svéprávný k řádnému uzavření, k účinnosti ani k plnění smlouvy není třeba
souhlasu či schválení třetích stran ani není třeba žádných správních či
veřejnoprávních povolení, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost smlouvy;

Místo dodání
18. Místem předání objednaného zboží je sídlo prodávajícího uvedené v kupní smlouvě, není-li
výslovně písemně sjednáno jinak. Kupující provede odběr zboží na základě výzvy
prodávajícího. V případě jiného místa dodání, se kterým prodávající souhlasil, dodá
prodávající zboží na takto dohodnuté místo.
19. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu přepravci k přepravě
nebo vyzvednutí zboží kupujícím v sídle prodávajícího.
20. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, může prodávající od smlouvy odstoupit,
nebo je oprávněn účtovat kupujícímu vedle kupní ceny i poplatek za úschovu zboží ve výši 0,5
% z kupní ceny zboží za každý den prodlení.
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21. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení způsobené přepravcem s dodáním zboží, ledaže
se prokáže prodávajícímu hrubá nedbalost, avšak prodávající neponese nikdy odpovědnost
za skutečnosti, které nemůže ovlivnit např. celní a logistické potíže při přepravě, jednání
třetích osob nebo události.
22. Společnost a kupující si ujednávají, že částečné dodávky zboží jsou přípustné, bude-li to
vyplývat z dohody. V případě částečného plnění smlouvy prodlení na straně prodávajícího
neopravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

Výhrada vlastnictví
23. Do okamžiku úplného uhrazení kupní ceny zboží dodaného prodávajícím kupujícímu zůstává
toto zboží majetkem společnosti. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující úplným
uhrazením kupní ceny. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat
nebo ho prodat bez písemného souhlasu prodávajícího.
24. Při dodání zboží na Slovensko přechází vlastnické právo na kupujícího v okamžiku překročení
hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Přechod zboží a rizika
25. Nepřevezme-li kupující zboží ve smluvené době a na smluveném místě, je prodávající
oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody z opožděného
převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jiné osobě a vyžadovat od kupujícího náhradu
škody za vzniklou ztrátu nebo nechat uskladnit zboží na nebezpečí a náklady kupujícího ve
svém vlastním skladu nebo veřejném skladu u třetí osoby.
26. Nebezpečí vzniku škody nebo nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem dodání
zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

Platební podmínky
27. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího v platném znění v době akceptace
objednávky kupujícího, nedojde-li k dohodě smluvních stran v konkrétním případě.
28. Podkladem pro zaplacení kupní ceny daňový doklad/fakturu vystavený prodávajícím v souladu
s právními předpisy. V daňovém dokladu je stanoven způsob platby.
29. V případech, kdy kupující nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, je prodávající oprávněn
požadovat zaplacení sjednané kupní ceny předem, a to na základě pro-forma faktury nebo při
platbě v hotovosti na základě vystavené faktury, případně na dobírku. U objednávek většího
množství zboží-nestandardních objednávek, objednávek nad rámec fakturačního limitu a u
objednávek zboží, které je vyrobeno na základě požadavků kupujícího či jinak upravováno již
vyrobené zboží, je prodávající oprávněn požadovat platbu za zboží ještě před jeho zadáním
do výroby případně samotným upravením již hotového výrobku. Kupující, který je ke dni
provedení nové objednávky již v prodlení s úhradou sjednané kupní ceny za dodávky zboží a
služeb podle předchozích objednávek, obdrží objednané zboží a služby vždy pouze oproti
zaplacení sjednané kupní ceny předem. Veškeré platby sjednané kupní ceny je možné
provést v závislosti na jednotlivých případech níže uvedenými způsoby:
• Bezhotovostním bankovním převodem-na bankovní účet společnosti GE-TRA s.r.o.
• Dobírkou-platba v hotovosti při převzetí zásilky od smluvního přepravce
• Hotově-při osobním odběru v sídle společnosti GE-TRA s.r.o.
30. U kupujících s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou, není-li stanoveno jinak, platí čl. 7-12
VOP. Po dodání zboží kupujícímu prodávajícím odeslán daňový doklad-faktura s termínem
splatnosti dle podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě.
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31. Jestliže je zboží prodávajícího placeno ve splátkách, pak nezaplacení i jediné dohodnuté
splátky řádně a včas má za následek ztrátu výhody splátek a kupující je povinen okamžitě
uhradit zbývající část kupní ceny v plné výši.
32. Kupující jsou oprávněni odebírat zboží a služby do výše svého fakturačního limitu
stanoveného společností GE-TRA s.r.o., je-li takový stanoven. Výši fakturačního limitu pro
odběr zboží a služeb je oprávněn prodávající průběžně upravovat v závislosti na řádném
dodržování sjednaných platebních podmínek ze strany kupujícího. Společnost si vyhrazuje
právo v rámci ochrany obchodních zájmů stanovit fakturační limit.
33. Není-li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na přepravu zboží kupujícímu,
poštovné, cena přepravních obalů, balné či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující.
Kupní smlouva nebo uzavřená Rámcová smlouva či dohoda prodávajícího a kupujícího
mohou určit odchylné podmínky.

Ceník
34. Ceníky prodávajícího pro fakturaci mohou být měněny bez předběžného oznámení, aktuální
ceník společnosti je každému objednateli k dispozici v sídle společnosti nebo na webových
stránkách www.ge-tra.cz, případně poskytnut na vyžádání.
35. Prodávající při potvrzení přijetí objednávky potvrzuje platnost ceny objednaného zboží.
V případě, že bude potvrzena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, přijímá kupující
novou cenu nebo může uzavření kupní smlouvy bez zbytečného odkladu odmítnout.

Sankce v případě prodlení s úhradou kupní ceny
36. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, a
to na výzvu prodávajícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení
kupujícího s úhradou kupní ceny. Zákonný úrok z prodlení není smluvní pokutou dotčen.

Sleva
37. Na poskytnutí slevy není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí slevy spočívá výlučně na
úvaze obchodního vedení společnosti.

Kvalita zboží
38. Pokud není sjednána žádná jakost dodávaného zboží, prodávající dodá kupujícímu zboží v
jakosti vhodné pro účel obvyklý, nevyžaduje-li kupující výslovně jinak.
39. Záruka za jakost zboží je závislá na záruční době poskytované výrobcem tohoto zboží
případně jeho normami, nebo ujednáním kupujícího s prodávajícím. Záruční doba počíná
běžet ode dne převzetí zboží, popřípadě dnem předání zboží přepravci. Při prodeji zboží
spotřebiteli činí záruční doba 24 měsíců.
40. Převzetí zboží, zjištění vad a postup při reklamacích je specifikován v Dodacích podmínkách a
Reklamačním řádu společnosti GE-TRA s.r.o, které jsou nedílnou součástí VOP.

Dodací podmínky
41. Termín dodání zboží a služeb je sjednán v jednotlivých uzavřených smlouvách (potvrzených
objednávkách) v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v Dodacích podmínkách
společnosti GE-TRA s.r.o., které jsou nedílnou součástí VOP. Ke sjednané ceně se v případě
jiného, než vlastního odběru připočítává i dopravné a balné. Informace o ceně přepravy a
balného je uvedená v potvrzení objednávky prodávajícím.
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Závěrečná ustanovení
42. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se podřizují českému právnímu řádu.
43. Všechny spory mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé v rámci zaslané objednávky, nabídky či
uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, případně spory související budou
projednány a rozhodnuty u věcně a místně příslušeného obecného soudu určeného podle
místa sídla prodávajícího.
44. VOP se stávají součástí všech dříve uzavřených smluv se společností jejich akceptací
kupujícím, za níž se považuje vedle podpisu kupujícího na VOP i potvrzení emailem nebo
poštou, od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné. K účinnosti VOP
postačí potvrzení kupujícího, že měl možnost se s nimi seznámit, neboť je již obdržel v
písemném vyhotovení nebo mu byly zaslány emailem.
45. Obchodní podmínky kupujícího, které nebyly společností výslovně písemně odsouhlaseny,
jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obchodních podmínek kupujícího, které se
liší od obsahu VOP společnosti, jsou vůči ní neúčinné, není-li jiné písemné dohody. V případě,
že kolizi ujednání řeší obchodní podmínky kupujícího stejně či podobně, mají přednost VOP
společnosti.
46. Společnost si vyhrazuje právo měnit VOP dle svého uvážení. Pokud kupující s uzavřenou
kupní smlouvou, rámcovou kupní smlouvou nebo objednavatel s učiněnou objednávkou
nebude mít ke změně VOP vypracované společností žádných připomínek do pěti pracovních
dnů od jejich oznámení stálému kupujícímu, při jeho nejbližším nákupu, anebo oznámení
zákazníkovi v provozovnách společnosti či na webových stránkách společnosti www.ge-tra.cz
; marným uplynutím uvedené lhůty pak platí upravené VOP. Vznese -li kupující v uvedené
lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn VOP, platí původní znění podmínek ve
spojení s ujednáními nových VOP, jež nebyly kupujícím rozporovány; toto ujednání nebrání
kupujícímu, aby pro změnu VOP vypověděl dlouhodobý smluvní vztah se společností ve
výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena.
47. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky za společností bez předchozího písemného
souhlasu. Neudělí-li společnost kupujícímu písemný souhlas, splní společnost závazek řádně
kupujícímu.
48. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku.
Jednotlivá ujednání jsou pro účely výkladu a posouzení platnosti a účinnosti od sebe
oddělitelná.
49. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušným
ustanovením občanského zákoníku.
50. VOP nabývají účinnosti dnem 8.8.2019

Imrich Drapák
Jednatel GE-TRA s.r.o.
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