sídlo: Janáčkovo nábř. 1153/133, Praha 5, 150 00
provozovna: Bratří Štefanů 1070, Hradec Králové, 500 03

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bruno Paul, a.s.
(ver. Právnické osoby a Fyzické osoby, podnikatelé)

I.
Účel všeobecných obchodních podmínek
1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Bruno Paul, a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží
1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 19703, IČO: 02868768 (dále jen „Bruno Paul“) upravují práva
a povinnosti společnosti Bruno Paul jakožto prodávajícího vznikající mezi společností Bruno
Paul a kupujícím na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem zboží nebo
poskytnutí služeb společnosti Bruno Paul, a to zejména stanovení podmínek jejich koupě,
dodání, skladování a poskytování dalších souvisejících služeb, a na právní vztahy vznikající v
souvislosti s jednáním mezi společností Bruno Paul a kupujícím, jehož cílem je uzavření takové
kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky").

1.2.

Tyto obchodní podmínky společnosti Bruno Paul platí výlučně v obchodním styku mezi Bruno
Paul a právnickými osobami nebo fyzickými osobami, podnikateli.

1.3.

Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto obchodních podmínek
přednost.
II.
Úvodní ustanovení

2.1

Není-li mezi společností Bruno Paul a kupujícím písemně ujednáno jinak, řídí se práva a
povinnosti stran těmito obchodními podmínkami.

2.2

Jiná ustanovení, obsažená obzvláště ve všeobecných obchodních a nákupních podmínkách
kupujícího, se nestávají součástí Smlouvy, a to ani tehdy, když společnost Bruno Paul vůči nim
výslovně nevyjádří svůj nesouhlas.

2.3

Smluvní strany se shodly a souhlasí, že pro výklad kupní smlouvy nebo obchodních podmínek
nebude využito obchodních zvyklostí, které jsou tímto ustanovením vyloučeny.
III.
Objednávka

3.1

Kupující je povinen objednávat zboží a/nebo služby pouze písemnými objednávkami (dále jen
„objednávka“). Za písemnou objednávku se pokládá i objednávka uskutečněná elektronickou
poštou na e-mailových adresách obchod@brunopaul.cz.

3.2

Případné ústní objednávky a dohody, nejsou-li ze strany společnosti Bruno Paul potvrzeny
písemně, nejsou pro společnost Bruno Paul závazné.
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3.3

3.4

Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, musí každá objednávka obsahovat níže
stanovené náležitosti:
a)

obchodní firmu a IČO kupujícího;

b)

jméno kontaktní osoby kupujícího, která je oprávněna kupujícího v souvislosti s
objednávkou zastupovat a kontaktní údaje kontaktní osoby, zejména telefonické a emailové spojení;

c)

seznam objednávaného zboží, který musí obsahovat objednací kód zboží, název zboží,
měrnou jednotku a množství objednávaného zboží a/nebo rozsah poskytovaných služeb;

d)

dodací adresa;

e)

termín dodání zboží a/nebo služeb, v opačném případě se má za to, že kupující žádá
prodávajícího o okamžité dodání zboží a/nebo služeb.

Kupující, který zasílá svou první objednávku je povinen k objednávce připojit kopii výpisu z
živnostenského rejstříku a je-li kupující právnickou osobou, pak i výpis z obchodního rejstříku,
a souhlas kupujícího s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek s tím, že tyto
všeobecné obchodní podmínky budou dále aplikovány na další kupní smlouvy uzavřené mezi
kupujícím a společností Bruno Paul.
IV.
Akceptace objednávky

4.1

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, každá objednávka musí být společností Bruno Paul
písemně potvrzena (akceptována) nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo společnost
Bruno Paul sdělí v této lhůtě kupujícímu termín, ve kterém bude objednávka potvrzena, jinak
pozbývá platnosti.

4.2

Akceptaci objednávky provede společnost Bruno Paul písemně. Za písemné potvrzení se
považuje rovněž doručení uskutečněné elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího
uvedenou v objednávce.

4.3

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, jejíž bezvýhradnou akceptací společností Bruno
Paul dochází k uzavření kupní smlouvy. Společnost Bruno Paul se zavazuje dodat kupujícímu
v kupní smlouvě sjednané plnění a kupující se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení sjednané
ceny plnění.

4.4

Jestliže se akceptace společnosti Bruno Paul odchyluje od objednávky, má se za to, že kupující
s navrženými změnami souhlasí, v případě, že
a)

kupující zašle písemné potvrzení společnosti Bruno Paul, z něhož vyplývá souhlas s
akceptací změněné nabídky učiněné společností Bruno Paul; nebo

b)

kupující písemně neodmítne změněnou nabídku společnosti Bruno Paul ve lhůtě tří (3)
pracovních dnů ode dne jejího doručení; nebo
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c)

kupující zaplatí dohodnutou kupní cenu či její část za dodané zboží a/nebo poskytnuté
služby; nebo

d)

kupující objednané zboží a/nebo služby odebere/přebere.
V.
Ceny, účtování a placení

5.1

Cena za zboží a/nebo služby uvedená v kupní smlouvě je cenou pevnou a závaznou (dále jen
„kupní cena“). Kupní cena bude společností Bruno Paul fakturována na základě potvrzených
dodacích listů a/nebo předávacích protokolů.

5.2

Společnost Bruno Paul je oprávněna po akceptaci objednávky požadovat po kupujícím úhradu
zálohy kupní ceny před dodáním zboží a/nebo služby, a to až do výše 100 % kupní ceny.

5.3

Kupující uhradí kupní cenu na základě daňového dokladu – faktury, v rámci kterého bude
uvedena kupní cena včetně DPH. Sjednanou kupní cenu lze měnit pouze písemnou dohodou
smluvních stran. Daňový doklad musí splňovat veškeré právními předpisy vyžadované
náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat číslo objednávky.

5.4

Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, je kupní cena splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode
dne vystavení daňového dokladu (faktury).

5.5

Kupující je povinen uhradit kupní cenu dle řádně vystaveného daňového dokladu (faktury)
uvedeném v kupní smlouvě, a to buď:

5.6

a)

převodem na bankovní účet společnosti Bruno Paul, uvedený ve smlouvě nebo na
daňovém dokladu (faktuře);

b)

platbou v hotovosti při převzetí zboží a/nebo poskytnutí služby;

c)

platbou učiněnou před převzetím zboží a/nebo poskytnutím služby na základě zálohové
faktury; kterou společnost Bruno Paul vystaví na základě objednávky; v takovém případě
bude kupujícímu zboží dodáno a/nebo služba poskytnuta až dne, následujícího po dni, kdy
bude příslušná částka připsána na účet společnosti Bruno Paul, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

Náklady spojené s pojištěním a dopravou, resp. s dalšími službami, které zajišťuje společnost
Bruno Paul pro Kupujícího (dále jen „Náklady spojené s prodejem“), nejsou zahrnuty v kupní
ceně a tyto uhradí kupující společnosti Bruno Paul ve výši stanovené v kupní smlouvě,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s prodejem boudou společností Bruno
Paul vyúčtovány společně s kupní cenou.
VI.
Dodací podmínky

6.1

Vlastnické právo, jakož i jiná majetková práva, ke zboží přechází na kupujícího dnem úplným
zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního
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odběru zboží okamžikem převzetí zboží od společnosti Bruno Paul, a v případě požadavku
kupujícího na dodání zboží smluvním dopravcem či zasílatelem, okamžikem, kdy je zboží
odevzdáno prvnímu dopravci k přepravě.
6.2

Spolu s dodaným zbožím přechází na kupujícího v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm.
b) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech i vlastnické právo k obalům dodaného zboží a tím i práva
a povinnosti dle § 10 a § 12 citovaného zákona.

6.3

Lhůta pro dodání zboží a/nebo poskytnutí služby se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v
prodlení s předáním sjednaných podkladů společnosti Bruno Paul nebo po kterou je kupující v
prodlení s úhradou sjednané a vyúčtované zálohy na kupní cenu, případně v prodlení
s uhrazením pohledávek po splatnosti vůči společnosti Bruno Paul z titulu uzavřených kupních
smluv.

6.4

Veškeré zboží musí být dodáno do místa a v dodací lhůtě uvedené v kupní smlouvě. Smluvní
strany si mohou sjednat převzetí zboží prostřednictvím osobního odběru v dohodnutém místě.

6.5

Převzetí zboží a/nebo poskytnutí služby potvrdí kupující potvrzením na dodacím listě a/nebo
předávacím protokolu.

6.6

V případě, že kupující odmítne zboží a/nebo službu bezdůvodně převzít, je kupující povinen
zaplatit společnosti Bruno Paul smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH.
Nárok společnosti Bruno Paul na úhradu kupní ceny tímto není dotčen.

6.7

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 s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku
kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu
přepravce.

6.8

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
obchod@brunopaul.cz nebo telefonicky v oddělení zákaznického servisu, a vždy sepsat s
dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu doručit e-mailem nebo poštou
prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje
kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o
rozpor s kupní smlouvou.
VII.
Vrácení zboží

7.1

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nesmí být zboží použité a musí být
společnosti Bruno Paul vráceno v původním nepoškozeném obalu včetně veškerého
příslušenství a dokumentace.

7.2

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy hradí náklady na dopravu kupující.

7.3

V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, je kupující povinen zaplatit společnosti Bruno
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Paul stornovací poplatek ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH.
VIII.
Odpovědnost za vady
8.1

Společnost Bruno Paul odpovídá za to, že zboží je v souladu s kupní smlouvou a že není
postiženo žádnými právními a ani faktickými vadami

8.2

Kupující je povinen neprodleně po převzetí dodaného zboží toto prohlédnout a o zjištěných
vadách ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí písemně informovat společnost
Bruno Paul. Bude-li dodávka obsahovat vadné zboží, je kupující oprávněn odmítnout převzetí
zásilky. V případě, že kupující zboží převezme, je oprávněn žádat jen dodání náhradního zboží
za vadné nebo odstranění vad na zboží opravou nebo přiměřenou slevu. Kupující nemá právo
požadovat jiné než v tomto odstavci uvedené možnosti nápravy při dodání vadného zboží.
Veškeré vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu od zjištění vady písemně sdělit
společnosti Bruno Paul. V případě, že společnost Bruno Paul nebude schopna provést opravu
zboží či dodat zboží nové, společnost Bruno Paul vystaví dobropis v hodnotě vadného zboží, na
základě kterého bude Kupujícímu snížena kupní cena či její poměrná část.

8.3

Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li společnosti Bruno Paul odpovědnost za škodu, tak tato
odpovídá kupujícímu pouze za škodu na dodaném zboží, a to maximálně do výše kupní ceny
dodaného vadného zboží. Společnost Bruno Paul neodpovídá za ušlý zisk Kupujícího či třetích
osob.

8.4

Společnost Bruno Paul poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v délce 24 měsíců ode dne
převzetí zboží kupujícím.

8.5

Záruka za jakost zboží se nevtahuje na vady zboží způsobené:
a) v důsledku vad projektu díla nebo vad ostatních částí a konstrukcí díla, při jehož
zhotovení bylo zboží použito;
b) v důsledku použití zboží k nevhodnému účelu;
c) v důsledku nevhodné, neodborné nebo v rozporu s návodem společnosti Bruno Paul
provedené manipulace, skladování, údržby nebo montáže zboží;
d) v důsledku nedodržení stanovených technických norem, předpisů a postupů při využití
zboží;
e) v důsledku předem společností Bruno Paul neschválených změn, úprav a oprav dodaného
zboží;v důsledku změn, úprav a oprav dodaného zboží provedených jinou osobou než
společností Bruno Paul;
f)

v důsledku poškození zboží vadným skladováním po dodání a poškození zboží třetí
osobou nebo neodvratitelnými událostmi;

g) v důsledku špatné obsluhy, nepřiměřeným zacházením, použitím nevhodných doplňků či
neodbornou instalací.
8.6

Nárok na uplatnění vad z titulu záruky za jakost zaniká v případě, že:
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a) kupující není schopen prokázat, že zboží bylo zakoupeno od společnosti Bruno Paul;
b) dojde k porušení ochranných prvků zboží;
c) zboží bylo mechanicky poškozeno Kupujícím.
8.7

Kupující bere na vědomí, že při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace
výrobku poškozeného při dopravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými
ustanoveními právních předpisů.

8.8

Kupující se zavazuje poskytnout konečnému zákazníkovi záruční servis a opravy zboží.

8.9

Kupující uzavřením kupní smlouvy mimo jiné potvrzuje a prohlašuje, že se podrobně seznámil
s obecnými technickými vlastnostmi zboží, jakož i se způsoby jeho manipulace, způsoby řádné
montáže, skladování a údržbou, zejména pak uzavřením kupní smlouvy potvrzuje a prohlašuje,
že se dostatečně seznámil s obecným technickým manuálem, který je ke stažení na
www.brunopaul.cz v sekci „KE STAŽENÍ“.
IX.
Reklamační řád

9.1

Místem pro uplatnění reklamace je Bruno Paul, a.s. - reklamační oddělení, Bratří Štefanů
1070/75A, 500 03 Hradec Králové (dále jen „adresa provozovny“).

9.2

Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny
společnosti Bruno Paul, případně doručit na adresu provozovny společnosti Bruno Paul
osobně. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy
k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: vyplněný,
aktuálně platný reklamační protokol obsahující kontaktní údaje reklamujícího (zejména
zpáteční adresu a telefonní číslo), dále údaje o identifikaci reklamovaného zboží a podrobný
popis závady. Dále musí být přiložena kopie nákupního dokladu (faktury). Bez výše uvedeného
je znemožněna identifikace původu i závady zboží a reklamace nemůže být přijata do
reklamačního řízení.

9.3

Aktuálně platný reklamační protokol je jako dokument ke stažení na www.brunopaul.cz v sekci
„KE STAŽENÍ“.

9.4

Porušením ochranných prvků, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje
riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Ochranné prvky
a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat
a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

9.5

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
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- mechanickým poškozením zboží
- elektrickým přepětím (spálené součástky, nebo plošné spoje)
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem
určeno
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku
této úpravy
- zboží bylo poškozeno přírodními živly, vyšší mocí a podobně
9.6

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v
reklamačním protokolu.

9.7

Společnost Bruno Paul má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy
reklamované zboží, nebo jeho součásti jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady
pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

9.8

Odstranitelné vady společnost Bruno Paul odstraní bez zbytečného odkladu. Pokud není
oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, má kupující nárok na přiměřenou
slevu z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

9.9

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako
věc bez vady, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za zboží se stejnými nebo
podobnými užitnými vlastnostmi, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

9.10

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V
případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v
zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od
data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění
reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

9.11

Po vyřízení reklamace uplatněné osobně na adrese uvedené výše, společnost Bruno Paul
upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží
zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu
kupujícího.

9.12

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého
byla věc předána k vyřízení reklamace. V případě nepředložení tohoto dokladu, nemůže být
reklamované zboží vydáno. Na výzvu společnosti Bruno Paul musí kupující prokázat svoji
totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
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9.13

V případě neoprávněné reklamace si společnost Bruno Paul vyhrazuje právo vyúčtovat
kupujícímu vzniklé náklady, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od ukončení reklamačního
řízení.

9.14

V případě nevyzvednutí reklamovaného/opravovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí
doby, kdy měla být reklamace/oprava vyřízena, nebo do jednoho měsíce od vyrozumění o
provedení (tj. max. do 60 dnů od data podání reklamace/opravy) je společnost Bruno Paul
oprávněna účtovat při výdeji reklamace/opravy částku za uskladnění. Skladné je 250,- Kč za
každý započatý den od ukončení reklamace/opravy do dne převzetí kupujícím. Pokud si
kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu
reklamovaného/opravovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného a kupující
na jeho vydání již nemá právo.
X.
Obchodní tajemství

10.1

Veškeré informace, které kupující získá o společnosti Bruno Paul, její struktuře, obchodních
záměrech, zvyklostech, plánech, obchodních partnerech, o technických parametrech, cenách,
informacích o vývoji výrobků či jiných skutečnostech bezprostředně souvisejících se
společností Bruno Paul a její činností, při jednání o uzavření kupní smlouvy, v souvislosti s
objednávkou, její akceptací, předmětem plnění, plněním z kupní smlouvy či jakýmkoliv jiným
způsobem souvisejícím s kupní smlouvou, uzavřenou mezi společností Bruno Paul a kupujícím,
označuje společnost Bruno Paul za důvěrné. Kupující takové informace není oprávněn prozradit
třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby či pro potřeby třetího
subjektu, a to bez ohledu na skutečnost, zda výsledkem jednání bude uzavření kupní smlouvy
či nikoli.
XI.
Předsmluvní odpovědnost

11.1

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že společnost Bruno Paul může vést jednání o kupní
smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, čímž je vyloučena předsmluvní
odpovědnost společnosti Bruno Paul.
XII.
Vyšší moc

12.1

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností společnosti Bruno
Paul z kupní smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli společnosti Bruno Paul a nemohly být
společností Bruno Paul odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci a znemožní
tak plnění smluvních povinností společnosti Bruno Paul, má společnost Bruno Paul nezadatelné
právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky zboží a/nebo poskytnutí služby nebo od
kupní smlouvy odstoupit, a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody kupujícímu.
XIII.
Odstoupení od Smlouvy

13.1

Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se zejména považují následující skutečnosti, které
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zakládají právo společnosti Bruno Paul odstoupit od všech dosud nesplněných kupních smluv,
nebo jen od některých z nich:
13.1.1 prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delším než čtrnáct (14) kalendářních dnů ode
dne sjednaného termínu úhrady; nebo
13.1.2 kupující nesplní některý ze svých závazků dle těchto obchodních podmínek nebo kupní
smlouvy; nebo
13.1.3 s kupujícím bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení nebo jakékoliv jiné řízení
ovlivňující jeho majetek.
13.1.4 při prodlení kupujícího s úhradou vyúčtované zálohy delší než třicet (30) kalendářních
dnů.
13.2

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

13.3

Nedohodnou-li se strany jinak, je kupující povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy
vrátit společnosti Bruno Paul nepoužité zboží, a to v původním a nepoškozeném obalu včetně
veškerého příslušenství a dokumentace.

13.4

Veškeré náklady na vrácení zboží společnosti Bruno Paul v případě odstoupení od kupní
smlouvy hradí kupující.
XIV.
Smluvní pokuta

14.1

V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany společnosti Bruno Paul je Kupující povinen
zaplatit společnosti Bruno Paul smluvní pokutu ve výši 20 % ze sjednané kupní ceny zboží
a/nebo služby včetně DPH. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti Bruno
Paul na náhradu škody způsobené porušením povinností kupujícího.

14.2

Pokud kupující poruší povinnosti stanovené v čl. X. těchto obchodních podmínek, je povinen
zaplatit společnosti Bruno Paul smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000 Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti Bruno
Paul na náhradu škody způsobené porušením povinností kupujícího.
XV.
Závěrečná ustanovení

15.1

Společnost Bruno Paul je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. S každou
takovou změnou obchodních podmínek však musí bez zbytečného odkladu seznámit
kupujícího, a to tak, že tyto změny obchodních podmínek zveřejní na svých internetových
stránkách www.brunopaul.cz alespoň tři (3) dny před jejich účinností. K přijetí změny
obchodních podmínek kupujícím dojde učiněním jakékoliv objednávky kupujícím poté, co
nastala účinnost nových obchodních podmínek.

15.2

Společnost Bruno Paul se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
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15.3

Pokud by některá jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek byla neplatná, zůstanou
tím zbývající ustanovení obchodních podmínek nedotčena.

15.4

Společnost Bruno Paul a kupující se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu,
aby se předešlo vzniku škod a aby případně vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.

15.5

Společnost Bruno Paul je oprávněna převést jakékoliv ze svých práv či povinností z kupní
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to včetně práva
společnosti Bruno Paul postoupit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu kupní smlouvy na třetí
osobu.

15.6

Společnost Bruno Paul je oprávněna započítat své případné pohledávky za kupujícím na
pohledávky kupujícího vůči společnosti Bruno Paul.

15.7

Veškeré smluvní vztahy mezi společností Bruno Paul a kupujícím se řídí právním řádem České
republiky.

15.8

Veškeré spory ze Smlouvy či z jejího porušení, zrušení nebo neplatnosti, či z porušení těchto
obchodních podmínek budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

15.9

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje a prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito
obchodními podmínkami, že s veškerými ustanoveními obchodních podmínek souhlasí, a že
žádné ustanovení obchodních podmínek není pro kupujícího ustanovením překvapujícím.

15.10 Tyto obchodní podmínky ve shora uvedeném znění nabyly účinnost dnem 1. 12. 2017.

