
Všeobecné smluvní podmínky společnosti ACUTEC s.r.o.   

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího, který svojí 
objednávkou zboží uzavírá kupní smlouvu a souhlasí se základními smluvními podmínkami. Uzavřené 
obchodní dohody nelze předkládat třetím stranám a jsou výhradně určeny pro konkrétního kupujícího.  

2. Nabídky a ceny 
Nabídky a ceny obsahují veškeré podstatné informace o produktu a službě,  které prodávající nabízí. 
ACUTEC se zavazuje ke správnosti uváděných údajů, které získal od výrobců konkrétních produktů. 
Cenové nabídka je s omezenou časovou platností a je určena pro kupujícího a nelze je předávat třetím 
stranám.  Nabídka je zaslána písemnou formou emailem nebo i telefonicky. Velkoobchodní ceny pro 
partnery B2B jsou uváděné včetně slevy ( rabatu). 
 
3. Přijetí objednávky 
Závazné přijetí objednávky je možno písemně, emailem a musí obsahovat veškeré údaje o kupujícím.  
Objednávka se bere za přijatou po odeslání potvrzení o přijetí. U zakázkové výroby musí být jasně 
specifikovaný druh zboží a jeho počet. Finální množství se odvodí od skutečné spotřeby základní 
suroviny ( jedná se u zakázkové výroby a montáže) v případě navýšení je kupující předem informován. 
 
4. Změna objednávky 
Pokud se požadavky zákazníka změní před nebo v průběhu poskytování služeb ACUTEC, nebo pokud 
informace poskytnuté zákazníkem za účelem stanovení rozsahu služeb jsou nepřesné nebo neúplné, 
ACUTEC může navrhnout změny v rozsahu dodávky nebo rozsahu služeb a předložit je kupujícímu. 
Pokud zákazník nesouhlasí se změnou v souladu s nabídkou, ACUTEC je oprávněn odstoupit od 
poskytování služeb a fakturovat zákazníkovi již poskytnuté služby (v případě potřeby kalkulovat). 
U zakázkové výroby není změna možná v průběhu výroby a bude dodáno zboží a služba v rozsahu 
předem dohodnutém. 
 
5. platební podmínky  
Není-li stanoveno  jinak je nutná úhrada při přijetí objednávky na základě vystavení zálohové faktury a 
to v plném výši objednávky. Kupující se zavazuje uhradit objednávku v požadovaném termínu který je 
uveden na faktuře. Platba probíhá převodem na bankovní účte firmy ACUTEC. Po přijetí platby je brána 
objednávka za plně závaznou a ACUTEC je povinen dodat zboží a služby v odpovídající kvalitě. 
Případné vícenáklady spojené (především u služeb a montáží) budou fakturovány dle skutečné 
spotřeby. 
 
6. Doručení, expedice 
Sjednané termíny dodání jsou v závislosti na jednotlivých výrobcích. Prodávající se zavazuje dodat 
objednané produkty ve sjednaném termínu na požadované místo. V případě nutnosti si vyhrazuje právo 
na dodávky po částech dle obdržení zboží od výrobce. Zboží bude řádně zabaleno aby bylo 
v požadované kvalitě. Objednávka se bere za dodanou při odběru zákazníka.  
 
7. Záruky a reklamace 
V případě reklamace je nutné písemné zaslání na email. U vráceného zboží je nutné jasně specifikovat 
a uvést vady či důvody pro jeho vrácení. ACUTEC vždy dodává zboží které je certifikováno 
v odpovídající kvalitě. Reklamace se vztahují na skryté výrobní vady, takové které nejsou známi v době 
dodání. U poškození běžným používáním nebo opotřebením se reklamace nevztahuje. Délka záruky je 
stanovena zákonem, nebo může být po vzájemné dohodě s kupujícím prodloužena na delší dobu.  
 
8. Zpracování dat  
V souladu se zákonem si dovolujeme zpracování dat a jejich uchování pro splnění podmínek GDPR. 
 
9. Oznámení 
Oznámení zaslaná zákazníkovi se považují za přijatá, pokud byla zaslána na poslední známou adresu 
nebo email. Nároky na náhradu škody na základě nedodržení nebo vadného plnění, porušení 
smluvních povinností, jsou vyloučeny, ať už jsou uplatňovány vůči prodávajícímu, nebo jeho zástupcům.  
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