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Poznámka:

Cena�celkem

Dopravné

Celková�částka

V�.......................................�dne�................... V�.......................................�dne�...................

Podpis�a�razítko�objednavatele

Uvedené�ceny�jsou�bez�DPH.

Nedílnou�součástí�kupní�smlouvy�jsou�Obecné�obchodní�podmínky,�uvedené�na�zadní�straně�této�smlouvy.

Veškerá�dokumentace�o�zboží�(faktura,�dodací�list)�je�zasílána�společně�s�dodávkou,�umístěna�ve�fólii�na�obalu�dodávky.

Souhlasím�se�zpracováním�osobních�údajů.
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1.�Ustanovení�obecná
1.1� �Tyto�obecné�obchodní�podmínky�upravují�práva�a�povinnosti�stran�uvedené�v�objednávce�-�kupní�smlouvě�uzavřené�AGEUS�s.r.o.�jako�prodávajícím�a�jsou�ve�vztahu�k�takové�smlouvě�nebo�jejím�zvláštním�dodatkům�
ustnoveními�obecnými.
1.2��Prodávající�bude�prodávat�a�kupující�bude�kupovat�podle�jakékoliv�nabídky�prodávajícího,�kterou�kupující�přijme�nebo�na�základě�jakékoliv�objednávky�kupujícího,�kterou�prodávající�přijme.�Pokud�nebude�sjednáno�nic�jiného�
výslovně�a�písemně,�veškeré�objednávky�jsou�přijímány�prodávajícím�tak,�že�se�řídí�těmito�Podmínkami.

2. Způsob�dodání
2.1��Objednávky�vyžadují�akceptaci�prodávajícího�a�mohou�být�omezeny�nebo�zrušeny�zejména�vzhledem�k�jeho�možnostem.
2.2��Dodání�zboží�se�může�realizovat�tak,�že�kupující�odebere�zboží�na�adrese,�kterou�prodávající�oznámí�poté,�co�prodávající�uvědomil�kupujícího�o�tom,�že�zboží�je�připraveno�k�odebrání,�nebo�jestliže�prodávající�písemně�souhlasil�
s�jiným�místem�dodávky�tak,�že�prodávající�dodá�zboží�na�ono�místo.
2.3��Zboží�lze�doručit�prodávajícím�i�prostřednictvím�třetí�osoby�prodávajícím�jmenované.�Nebezpečí�škody�přechází�na�kupujícího�předáním�zboží�prodávajícím�určenému�dopravci�nebo,�nebude-li�takového,�doručením�na�místo�
dodání�nebo�uskladněním�dle�čl.�5.1.�Dnem�dodání�je�den�předání�zboží�dopravci.
2.4��V�případě�prodlení�s�dodáním�v�den�uvedený�v�příslušném�ustanovení�kupní�smlouvy�ponese�za�takové�prodlení�odpovědnost�prodávající�pouze�tehdy,�prokáže-li�se�jeho�hrubá�nedbalost�při�odevzdání�předmětného�zboží�
přepravci.�V�žádném�případě�však�neponese�odpovědnost�za�zpoždění�způsobené�skutečnostmi,�které�nemohl�při�vynaložení�rozumné�péče�ovlivnit.�Takovými�skutečnostmi�jsou�kromě�zásahu�vyšší�moci�zejména�prodlení�při�celní�
kontrole,�technické�a�logistické�obtíže�při�přepravě�apod.�Prodávající�jinak�neponese�jakoukoliv�odpovědnost�za�jednání�třetích�osob.
2.5��V�případě,�že�je�prodávající�s�dodávkami�v�prodlení,�poskytne�mu�kupující�přiměřenou�dodatečnou�lhůtu�pro�plnění,�max.�však�30�dnů.�Po�marném�uplynutí�této�dodatečné�lhůty�má�kupující�právo,�buď�trvat�na�dodávce�zboží,�
nebo�odstoupit�od�kupní�smlouvy.�V�případě�odstoupení�je�kupující�oprávněn�účtovat�prodávajícímu�smluvní�pokutu�ve�výši�15%�z�prodejní�ceny�nedodaného�zboží.
2.6��Částečné�dodatky�jsou�přípustné.�Jestliže�je�dohodnuto,�že�zboží�bude�dodáváno�po�částech,�pak�prodlení�na�straně�prodávajícího,�pokud�se�týče�části�nebo�části�zboží�ve�smyslu�těchto�podmínek,�neopravňuje�kupujícího�k�
tomu,�aby�odstoupil�od�celé�smlouvy�jako�takové.
2.7��V�případě,�že�kupující�je�v�prodlení�s�odběrem�zboží,�poskytne�mu�prodávající�dodatečnou�lhůtu�pro�odběr,�maximálně�však�30�dnů.�Po�marném�uplynutí�této�lhůty�má�prodávající�právo�odstoupit�od�této�kupní�smlouvy�a�účtovat�
kupujícímu�smluvní�pokutu�ve�výši�15�%�z�ceny�neodebraného�zboží.
2.8��Plnění�se�považuje�za�řádné,�jestliže�prodávající�dodá�zboží�ve�specifikaci,�množství�a�jakostech,�uvedených�v�kupní�smlouvě.�Pokud�je�předmět�smlouvy�splněn�několika�dílčími�dodávkami,�považuje�se�každá�dílčí�dodávka�za�
včasné�a�řádné�plnění,�pokud�se�uskuteční�v�souladu�s�podmínkami�kupní�smlouvy.

3.�Platební�podmínky
3.1��Kupní�cena�je�splatná�nejpozději�ke�dni�podpisu�kupní�smlouvy,�nestanoví-li�faktura�nebo�faktury�jinak.�V�případě�poskytnutí�dostatečné�bankovní�garance�může�prodávající�souhlasit�se�splatností�pozdější.
3.2��Nezaplacení�kupní�ceny�během�sjednané�platební�lhůty�je�podstatným�porušením�smlouvy.�Navíc�nezaplacení�ke�stanovenému�datu�má�za�následek�zaplacení�úroku�z�prodlení�ve�výší�0,1�%��z�dlužné�částky�za�každý�den�
prodlení�kupujícím�prodávajícímu.
3.3��Pokud�má�být�kupní�cena�ve�splátkách,�nezaplacením�jedné�splátky�v�rámci�stanovené�lhůty�se�stává�také�zbývající�část�kupní�ceny�okamžitě�splatnou.�Prodávající�si�vyhrazuje�právo�pozastavit�placení�svých�vlastních�závazků�
až�do�úplného�uhrazení�nevyrovnaných�částek�a�dodávat�zboží�poté�na�základě�platby�v�hotovosti.
3.4��Podkladem�pro�zaplacení�dodávek�je�faktura.�Náležitosti�faktury�jsou:�číslo�faktury,�název,�sídlo�a�IČO,�DIČ�kupujícího,�název,�sídlo�a�IČO,�DIČ�prodávajícího,�předmět�dodávky�a�den�jejího�plnění�(částečného�plnění),�sjednaná�
cena�za�předmět�smlouvy,�cena�přepravního�obalu,�cena�přepravného�nebo�poštovného,�den�odeslání�faktury,�den�splatnosti�faktury,�označení�peněžního�ústavu�a�číslo�účtu,�na�který�má�být�placeno,�celková�fakturovaná�částka�a�
náležitosti�daně�z�přidané�hodnoty.�Splatnost,�úroky�z�prodlení,�skonta,�event.�jiné�smluvní�pokuty�mohou�být�uvedeny�na�zvláštním�listě.�Kupující�nese�plnou�odpovědnost�za�spávnost�údajů�uvedených�v�objednávce�a�při�zachování�
souladu�mezi�objednávkou�a�fakturou,�co�do�ceny,�množství�a�kvality�není�důvod�odepřít�nebo�jakkoli�podmínit�uhrazení�vystavené�faktury.
3.5�Částky,�které�prodávající�dluží�kupujícímu�a�naopak�mohou�být�vzájemně�započteny.

4.�Přechod�vlastnictví
4.1��K�přechodu�vlastnictví�dojde�teprve�po�úplném�zaplacení�kupní�ceny�a�veškerého�příslušenství,�včetně�případných�úroků�z�prodlení�a�smluvních�pokut,�kupujícím.�Za�den�platby�se�rozumí�den�odepsání�příslušné�částky�z�účtu�
kupujícího,�za�podmínky,�že�dojde�k�jejímu�připsání�na�účet�prodávajícího�v�průběhu�řádné�převodní�doby.
4.2��Kupující�nemá�právo�se�zbožím�ve�vlastnictví�prodávajícího�nakládat�za�účelem�jeho�prodeje�bez�písemného�souhlasu�prodávajícího.

5.�Převzetí�zboží
5.1��Pokud�kupující�nepřevezme�zboží�ve�smluveném�čase�a�na�smluveném�místě,�je�prodávající�oprávněn,�pokud�netrvá�na�plnění�smlouvy,�prodat�zboží�jinde�a�vyžadovat�od�kupujícího�náhradu�škody�za�ztráty�takto�vzniklé�nebo,�
a�to�dle�vlastního�uvážení,�nechat�toto�zboží�uskladnit�na�nebezpečí�a�náklady�kupujícího�ve�svém�vlastním�skladu�nebo�ve�veřejném�skladu.
5.2��V�případě,�že�má�být�předmět�smlouvy�splněn�předáním�prvnímu�veřejnému�dopravci,�je�kupující�povinen�sdělit�prodávajícímu�přepravní�dispozice,�a�to�nejpozději�3�prac.�dny�před�uplynutím�termínu�dodání.�Přepravní�dispozice�
musí�obsahovat�způsob�přepravy,�místo�určení�a�další�údaje,�zabezpečující�řádné�dodání.
5.3��Nebezpečí�škody�přechází�na�kupujícího�předáním�zboží�prodávajícím�určenému�dopravci�nebo,�nebude-li�takovéhoto,�doručením�na�místo�dodání�nebo�uskladněním�podle�čl.�5.1.

6.�Kvalita�zboží
Pokud�není�sjednána�žádná�jiná�kvalita�dodávaného�zboží,�dodává�se�zboží�v�obvyklé�obchodní�kvalitě.

7.�Záruční�doba
7.1��Na�zboží�prodávajícího�se�vztahuje�záruka�6�měsíců.�K�prodloužení�záruční�doby�může�dojít�na�základě�písemné�dohody�smluvních�stran.�Záruční�doba�začíná�dnem�předání�zboží�kupujícímu�nebo�dopravci�k�přepravě�pro�
kupujícího.�Do�záruční�doby�se�nezapočítává�doba,�po�kterou�kupující�nemůže�používat�zboží�pro�jeho�vady,�za�které�odpovídá�prodávající.

8. Zákaz�vývozu
Kupující�je�oprávněn�koupené�zboží�vyvézt�mimo�území�ČR�jen�s�výslovným�předchozím�souhlasem�prodávajícího.�V�této�souvislosti�platí�ustanovení�§§�739�a�740�obchodního�zákoníku��č.�513/1991�Sb.�Při�nedodržení�tohoto�
závazku�ze�strany�kupujícího�se�sjednává�smluvní�pokuta�ve�výši�20�%�hodnoty�dodávek�téhož�druhu�zboží�za�uplynulé�dva�roky�od�data�zjištění�porušení�závazku.

9.�Vyšší�moc
Vyšší�mocí�se�rozumí�mimořádné�okolnosti�zabraňující�plnění�povinností,�vyplývajících�ze�smlouvy�a�vzniklých�až�po�uzavření�smlouvy,�které�nemohly�být�příslušnými�smluvními�stranami�odvráceny.�Pokud�vzniknou�okolnosti,�které�
mají�povahu�vyšší�moci�a�znemožní�plnění�smluvních�povinností�prodávajícího,�má�prodávající�právo�přiměřeně�prodloužit�dodací�lhůtu�nebo�odstoupit�od�smlouvy.�V�obou�případech�bez�povinnosti�k�náhradě�škody.

10.�Vady�zboží
10.1�Vady�zboží�zjištěné�při�kontrole�po�přechodu�nebezpečí�škody�na�zboží�jakož�i�chybějící�množství,�musí�být�prodávajícímu�oznámeny�bez�prodlení�po�příchodu�zboží�do�místa�určení�dle�smlouvy.�Jiné�vady�zboží�musí�být�
oznámeny�ihned�po�jejich�zjištění,�nejpozději�však�do�konce�záruční�lhůty.�Sdělení�nedostatků�musí�být�provázeno�doklady,�které�prokazují�oprávněnost�reklamace.�Neoznámení�závad�do�výše�uvedené�lhůty�má�za�následek�zánik�
práva�kupujícího�z�titulu�reklamace�zboží.�Reklamované�zboží�musí�být�skladováno�odděleně�až�do�vyřízení�reklamace�a�jakékoliv�disponování�s�tímto�zbožím,�které�by�mohlo�ztížit�nebo�znemožnit�ověření�reklamovaných�
nedostatků,�je�bez�předchozího�souhlasu�prodávajícího�nepřípustné.
10.2�Ohlášení�vad�musí�mít�písemnou�formu.�Kupující�musí�v�reklamaci�uvést�číslo�dodacího�listu,�faktury,�číslo�kupní�smlouvy,�popř.�dalších�dokladů,�které�má�k�dispozici�a�vady�popsat,�popř.�uvést,�jak�se�projevují.�Kupující�uvede�
své�požadavky,�popř.�je�vyčíslí.�Na�žádost�prodávajícího�je�kupující�povinen�umožnit�prodávajícímu�prohlídku�reklamovaného�zboží.�Pokud�je�reklamace�oprávněna,�může�prodávající�podle�svého�uvážení�buď�odstranit�zjištěné�
závady�během�přiměřené�lhůty,�nebo�dodat�novou�dodávku�za�původních�podmínek.�Po�dohodě�s�kupujícím�lze�reklamaci�řešit�rovněž�poskytnutím�přiměřené�slevy�na�zboží.�Jakékoliv�jiné�nároky�kupujícímu�nepřísluší.�Prodávající�
také�neponese�jakoukoli�odpovědnost�za�jakoukoli�související�ztrátu.
10.3�Vzhledem�k�tomu,�že�část�výrobků�firmy�AGEUS�s.r.o.�je�ředitelná�vodou,�může�dojít�při�teplotách�nižších�než�+5°C�k�separaci�jednotlivých�složek�a�tím�k�znehodnocení�výrobku.�Prodávající�upozorňuje�kupujícího�na�nutnost�
dodržení�skladovací�teploty�a�neodpovídá�za�škody�způsobené�špatným�skladováním.

11. Zvláštní�ustanovení
11.1�Kupující�není�oprávněn�odstoupit�od�kupní�smlouvy�nebo�tuto�vypověděti�nebo�jakkoli�jinak�ukončit�její�platnost�bez�předchozího�písemného�souhlasu�prodávajícího.�V�případě�udělení�souhlasu�s�odstoupením�je�povinen�uhradit�
prodávajícímu�smluvní�pokutu�ve�výši�15�%�z�celkové�výše�hodnoty�odmítnutého�zboží.
11.2�Pokud�by�jedno�z�ustanovení�Podmínek�se�stalo�neplatným,�pak�tato�skutečnost�nemá�vliv�na�platnost�ostatních�ustanovení�Podmínek.

12.�Rozhodné�právo
Kupní�smlouva�a�tyto�Podmínky�se�řídí�právem�České�republiky.�V�případě�sporů�plynoucích�z�této�smlouvy�budou�tyto�řešeny�smírně.�Jestliže�touto�smírnou�cestou�k�vyřešení�sporu�nedojde,�strany�svěřují�vyřešení�sporu�
stanovenému�rozhodčímu�soudu�při�České�obchodní�a�průmyslové�komoře�v�Praze�v�souladu�s�jeho�procesními�pravidly.
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ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost AGEUS s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí 
zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AGEUS s.r.o., se sídlem Jarní 928/18, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 25573870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 
34771 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro Jarní 928/18, 696 18 Lužice, adresa elektronické pošty ageus    ageus.cz, telefon +420 603 893 381.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění 
souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou 
obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem 
e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Geis Parcel Cz s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., PS Works s.r.o. , Alena Knedlíková.
5.1. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné 
právní předpisy.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti 
zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce 
splnit.
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