
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti 

prodeje zboží  a služeb mezi společností TDP s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery

(dále jen „kupující“) Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními 

podmínkami ještě před objednáním zboží. 

II. 

Základní ustanovení

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě 

před objednáním zboží. 

Prodávající

Továrna na dokonalé programy, s.r.o., IČ 45272638, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 9211, zabývající se poskytováním služeb v oboru IT a  prodejem 

zboží jak dalším prodejcům tak i spotřebitelů.

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná 

práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo 

dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Spotřebitel bez IČ při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro 

bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem bez IČ výslovně neupravené těmito VOP se řídí  příslušnými 

ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující PO nebo FO podnikající - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém 

podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, 

Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní  vztahy  prodávajícího  s  kupujícím  s  IČ  výslovně  neupravené  těmito  VOP,  ani  smlouvou  mezi 

prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném 

znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 
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Spotřebitel  s  IČ  bez  smluvně  upravených  vztahů  se  pro   právní  vztahy  prodávajícího  s  kupujícím  řídí 

příslušnými  ustanoveními  zák.  č.  513/1991  Sb.,  Obchodní  zákoník,  v  platném  znění,  jakož  i  předpisy 

souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

III. 

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající  prohlašuje,  že veškeré osobní  údaje jsou důvěrné,  budou použity pouze k uskutečnění  plnění 

smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související 

s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

IV. 

Provozní doba
Obvyklá provozní doba prodávajícího je Po – Pá  08:00-18:30 hod. V případě změny z provozních důvodů 

jsou kupující včas upozorněni na webových stránkách prodávajícího.

V. 

Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP. 

VI. 

Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na 

objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem 

cenu a termín dodání.  Tuto cenu  je  prodávající  oprávněn měnit  vzhledem k aktuální  situaci  na trhu a  v 

závislosti  na  vývoji  kurzu Kč vůči  zahraničním měnám.  Pokud kupující  s  takovouto změnou nesouhlasí, 

objednávku nepotvrdí a tato není realizována. O změně ceny kupujícího informuje prodávající před uzavřením 

zakázky.

Objednávat je možno následujícími způsoby: - e-mail, fax, písemně.
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 
V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy, 

může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, 

ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí 

podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět, pokud nebylo 

kupujícím zcela nebo částečně prodáno či spotřebováno, případně pozměněno při obvyklém použití. Účinky 

odstoupení  od  smlouvy nevzniknou,  jestliže  kupující  nemůže  vrátit  zboží  ve  stavu,  v  jakém je  obdržel. 

Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. 

Platební podmínky

a) platba bankovním převodem

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

c) hotově nebo bezhotovostní platbou platební kartou na pokladně v TDP s.r.o.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

IX. 

Dodací podmínky
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou 

poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 16:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  

hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, 

neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je 

oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná 

nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující  od přepravce převezme, je nezbytné poškození 

popsat v předávacím protokolu přepravce. 
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Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sales@tdp.cz, sepsat s 

dopravcem  škodní  protokol  a  tento  bez  zbytečného  odkladu  zaslat  faxem,  e-mailem,  nebo  poštou 

prodávajícímu.  Dodatečná  reklamace  neúplnosti  nebo  vnějšího  poškození  zásilky  dává  prodávajícímu 

možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

.

X. 

Záruční podmínky
 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  

Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. 

Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Ing.Václav Šamša

jednatel TDP, s.r.o.

Aktualizováno 1.11.20081
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