VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PAPYRUS BOHEMIA S.R.O.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti
Papyrus Bohemia s.r.o., IČ: 60202114, se sídlem K Hrušovu 292/4, Štěrboholy,
102 00 Praha 10, společnosti vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
25287 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupních a jiných smluv, jejichž
předmětem je prodej papíru, materiálů pro polygrafii, obalových materiálů a řešení,
materiálů a technologií pro výrobu reklamy prodávajícího nebo jeho zpracování
(dále jen „kupní smlouva“), uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či
právnickou osobou (dále jen „kupující“) (prodávající a kupující dále společně též
„smluvní strany“).
1.2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé nabídky prodávajícího. Odkáží-li obě
smluvní strany na VOP, které si vzájemně odporují, bude kupní smlouva přesto
uzavřena s obsahem v tom rozsahu, v němž si VOP neodporují, i kdyby to VOP
některé smluvní strany vylučovaly; vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez
zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, kupní smlouva uzavřena nebude.
1.3. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek.
Taková odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními VOP.
1.4. Veškeré změny kupní smlouvy i vedlejších dohod ke kupní smlouvě se vztahujících
vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran. Povinnosti vyplývající z kupní
smlouvy lze na třetí osobu převést jen s výslovným souhlasem druhé smluvní strany.
Kupující není oprávněn postoupit pohledávku anebo převést práva a povinnosti
z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
2. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
2.1. Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvy, které vznikají na základě níže
uvedených jednání:
a)
podpisem kupní smlouvy,
b)
akceptací objednávky kupujícího prodávajícím provedenou ústně, písemně či
e-mailem,
c)
podpisem dodacího listu kupujícím potvrzujícího převzetí zboží,
d)
převzetím poštovní zásilky.
2.2. Prodávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího v případě, že kupní
cena za jeden druh stejného a nezaměnitelného zboží (tj. zboží stejného druhu,
barvy, pevnosti, zpracování apod.) bude nižší než 1.000,- Kč bez DPH.
2.3. Prodávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího, u kterých nebudou
dodržena následující množství:
a) u materiálu v rolích (především sortiment samolepicích fólií) je minimální
odběrové množství 1 bm a další odběry jsou násobky 1 bm; v případech, kdy je
minimální množství celé balení materiálu nebo jiné minimální množství, je tato
informace uvedena v katalogu cen v poznámce u konkrétního materiálu,
b) u materiálu v arších (především sortiment samolepicích archů) je minimální
odběrové množství 1 arch a odběry jsou možné pouze po celých arších. V
případech, kdy je minimální množství celé balení nebo jiné minimální množství,
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je tato informace uvedena v poznámce u konkrétního materiálu,
c) u deskových materiálu je minimální odběrové množství 1 kus; v případě
formátování deskových materiálů na požadovaný rozměr je vždy počítán odběr
celé desky i v případě, že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání desky na
požadovaný formát. Minimální formátovatelný rozměr desky je 30 x 30 cm.
2.4. Prodávající je oprávněn zvážit, zda akceptuje objednávky kupujícího na zboží, které
prodávající nevede jako svůj stálý sortiment. Prodávající přitom přihlédne zejména
k tomu, zda objednávané zboží přesáhne minimálně množství 3 tun, nebo zda kupní
cena objednávaného zboží přesáhne minimálně částku 10.000,- Kč bez DPH.
3. DODACÍ PODMÍNKY
3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a druhu dle písemných
objednávek kupujícího, přičemž prodávající je oprávněn plnit i po částech.
3.2. Objednávka kupujícího musí obsahovat:
- předmět a množství zboží,
- způsob dopravy,
- místo určení dodávky a
- lhůtu pro dodání zboží.
3.3. Nepřesná specifikace objednávky jde k tíži kupujícího a prodávající za takovou
objednávku nepřebírá žádnou odpovědnost.
3.4. V případě ústní objednávky kupujícího nahrazuje písemnou objednávku, pokud jde o
specifikaci zboží, dodací list potvrzený kupujícím.
3.5. Není-li dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo kupujícího. V případě, že místo
dodání zboží má být jiné než sídlo kupujícího, je kupující povinen sdělit
prodávajícímu adresu místa dodání, a to současně s objednávkou.
a) Způsob dodání zboží potvrzuje prodávající po dohodě s kupujícím, a to zpravidla
výběrem mezi následujícími možnostmi osobní odběr zboží kupujícím (zboží
může převzít pouze osoba k tomu pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se
musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem),
b) zaslání zboží označené zejména jako „standardní balík“ a „cenný balík“
s doplňkovou službou označenou „DOBÍRKA“,
c) zaslání zboží na dobírku přepravní službou,
d) dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou
jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
3.6. V případě dodání zboží dle článku 3.6. d) je kupující povinen uhradit prodávajícímu
logistický poplatek stanovené dle platného ceníku. V případě prodlení kupujícího
s převzetím zboží je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude určena
takto:
SP = 2,4 * m
kde
SP znamená výši smluvní pokuty v Kč,
m znamená hmotnost zboží v kilogramech.
3.7. Za prodlení kupujícího s převzetím zboží se považuje, pokud dopravce, který
kupujícímu zboží přepravuje, kupujícího na uvedené adrese nezastihne. Pokud
v případě dle předchozí věty doručí dopravce zboží jiné osobě, která na uvedené
adrese dopravci prohlásí, že je schopna zboží kupujícímu předat, má se za to, že
zboží bylo předáno řádně kupujícímu.
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3.8. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím či v zákonné lhůtě
- tyto obchodní podmínky v písemné formě,
- případně fakturu (daňový doklad),
- dodací list.
- případně záruční list,
- případně návod k obsluze, a dále
- případně přílohy připojené ke zboží výrobcem včetně tzv. kontrolního lístku.
3.9. Zjistí-li prodávající, že kupující je v platební neschopnosti nebo v prodlení s úhradou
ostatních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn plnění
podle kupní smlouvy pozastavit do doby poskytnutí dostatečného zajištění nebo
platby předem. V případě, že kupující neposkytne dostatečné zajištění nebo neuhradí
cenu dodávky předem, má prodávající právo od kupní smlouvy okamžitě odstoupit.
3.10. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží kupujícímu v místě
dodání. Předáním zboží přechází veškerá odpovědnost za rizika, ztráty, poškození,
zničení, apod. na kupujícího.
3.11. Kupující je povinen objednané zboží převzít v místě dodání a zaplatit sjednanou
kupní cenu. V případě, že kupující v rozporu s kupní smlouvou odmítne objednané
zboží převzít, je povinen uhradit náklady vzniklé se zajištěním a likvidací dodávky.
3.12. Dílčí dodávky je prodávající oprávněn realizovat ve sjednaném rozsahu a termínu.
4. DODACÍ LHŮTY
4.1. Termín dodání zboží je stanoven kupní smlouvou. Není-li dodací lhůta smluvena,
prodávající dodá zboží bez výzvy kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a
místu dodání.
4.2. Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodu neočekávané události, jež nastala nezávisle
na vůli prodávajícího (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se dodací lhůta až do doby
pominutí účinků takové události, které brání či podstatně ztěžují dodání zboží. V
tomto případě nemá kupující nárok na náhradu škody. Pokud zpoždění dodávky z
důvodu vyšší moci činí více než dva měsíce, jsou obě smluvní strany oprávněny od
kupní smlouvy odstoupit.
5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
5.1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny
a splněním veškerých dalších závazků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých
z příslušné kupní smlouvy.
5.2. Do splnění těchto závazků kupujícím je prodávající vlastníkem dodaného zboží
s tím, že kupující není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží
jinému. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za
dodané zboží.
5.3. Kupující je povinen po dobu, po kterou je dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího,
označit toto zboží jako vlastnictví prodávajícího.
5.4. V případě, že prodávající v souladu s článkem 3.9 těchto VOP odstoupí od smlouvy
pro prodlení nebo platební neschopnost kupujícího, je kupující povinen na vlastní
náklady vrátit dodané zboží prodávajícímu ve lhůtě stanovené prodávajícím.
Předmětné zboží je kupující povinen vydat ve stavu, v jakém ho převzal od
prodávajícího. V případě, že kupující bude v prodlení s vrácením zboží
prodávajícímu, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5% z hodnoty
nevráceného zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše celkové ceny
nevráceného zboží. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody včetně
ušlého zisku.
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5.5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu na základě písemné výzvy prodávajícího
veškeré náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vymáháním nezaplacených
pohledávek kupujícího po splatnosti, případně s vrácením zboží, a to včetně nákladů
na případné právní zastoupení.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ
6.1. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu zboží sjednanou v kupní
smlouvě, a to se zřetelem k prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) nebo v
závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Prodávající je povinen
prokazatelným způsobem (např. faxem, elektronickou poštou) kupujícího o těchto
změnách vhodným způsobem informovat. Kupující má v takovém případě právo
odstoupit od smlouvy, a to do 10 dnů před plánovaným zvýšením ceny.
6.2. Při vystavení daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn zvážit, zda odešle
kupujícímu fakturu nejpozději následující pracovní den po dodání zboží, nebo zda
odešle fakturu za zboží dodané kupujícímu ve vybraném období (tzv. sběrná
faktura). dle dohodnutých platebních podmínek Za zaplacenou je faktura
považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího, uvedený na příslušném
daňovém dokladu (faktuře).
6.3. V případě platby kartou je prodávající oprávněn k ceně zboží přiúčtovat související
náklady, např. telekomunikační poplatek za spojení terminálu s centrálou a poplatek
za zpracování transakce placený bance (tzv. manipulační poplatek).
6.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
7. KVALITA A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ
7.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, jakosti,
množství a dodací lhůtě v souladu s kupní smlouvou. Zboží se považuje za řádně
dodané, pokud:
a) odpovídá objednanému množství včetně platných tolerancí daného dodavatele;
b) nařezané kusové papírenské zboží bude dodáno v požadovaném objemu
(množství) s povolenou odchylkou +/- 5 % objemu (množství);
c) samolepicí fólie na ručním nebo strojním převíjecím stroji budou převíjeny s
tolerancí +/- 3 % objednané délky;
d) šířka (příčné řezání) samolepicích fólií v roli na strojním řezacím zařízení bude
upravena s tolerancí +/- 5 mm;
e) deskové materiály budou formátovány na požadovaný rozměr na strojní
formátovací pile s tolerancí +/- 2 mm.
8. OBALY
8.1. Prodávající prohlašuje, že obal nebo obalový prostředek, ve kterém je zboží
dodáváno kupujícímu, splňuje podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o
obalech, v platném znění.
8.2. Nepoškozené vratné obaly (palety, boxpalety, rámy, desky apod.) může kupující
vrátit prodávajícímu do 60 dnů od dodávky na náklady kupujícího, fyzickým
doručením spolu s číslem dodacího listu (zálohové faktury), ke kterému byly
dodány. Po uplynutí této doby již obaly nebudou prodávajícím přijaty a budou
automaticky fakturovány za cenu uvedenou v platném ceníku v den vydání zboží, s
připočtením DPH. Faktura je splatná kupujícím do 14 dnů od data vystavení faktury,
není-li dohodnuto jinak.
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9. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE), ZÁRUČNÍ DOBA
9.1. V případě, že dodáním vadného zboží bude podstatným způsobem porušena kupní
smlouva, kupující má právo na vrácení zboží
9.2. Bude-li dodáním vadného zboží kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem,
kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující je oprávněn
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny podle tohoto odstavce nejvýše v částce
30% z kupní ceny zboží.
9.3. Prodávající opatří dodávané zboží samolepícím štítkem s registrovanou značkou
prodávajícího (dále jen „kontrolní lístek“), který obsahuje kódovaný údaj o
výrobku a jeho dodávce kupujícímu, nezbytný pro vyřízení případné reklamace.
9.4. V případě, že zákazník obdržel originálně zabalené zboží musí v případě reklamace
předat i paletový štítek/číslo šarže, kterým zboží označil výrobce (dále jen „štítek“).
Kupující nesmí štítky po dobu trvání záruky poškodit ani odstranit a musí o této
povinnosti poučit své obchodní partnery nebo konečné uživatele zboží dodaného na
základě kupní smlouvy. Poškození nebo odstranění uvedených štítků způsobem,
který znemožní identifikaci výrobku a jeho dodávky, má za následek zánik záruční
doby a v takovém případě nelze uplatnit vůči prodávajícímu vady dodaného zboží v
době poskytnuté záruky.
9.5. Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat
nejpozději do uplynutí záruční doby, tj. reklamace musí být prodávajícímu
prokazatelně doručena nejpozději poslední den záruční doby.
9.6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat stav zásilky podle
přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen kupující ihned sepsat s
dopravcem škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nárok
kupujícího z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce v menším množství
nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká.
9.7. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené
prodávajícím, předložit reklamované zboží nebo umožnit jeho prohlídku za účelem
posouzení reklamované vady zboží. Kupující je povinen při reklamaci předložit
dodací list. - popř. technické či technologické informace vztahující se k uplatněné
reklamaci z vad kupujícímu dodaného zboží, které umožní ověřit oprávněnost
reklamace. Není-li kupující schopen doložit dodací list, prokáže koupi zboží
dokladem o jeho nabytí (např. fakturou). Kupující je povinen v reklamaci uvést
údaje z dodacího –listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat
vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého
způsobu vyřízení reklamace se domáhá.
9.8. Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději však do šesti měsíců ode dne dodání zboží. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel. Na vady zjistitelné kupujícím při převzetí zboží se
záruka prodávajícího nevztahuje.
9.9. Jakmile vznikne u kupujícího závada při tisku, zavazuje se kupující zastavit tisk a
neprodleně předat prodávajícímu, spolu s ostatními náležitostmi vyžadovanými při
uplatnění reklamace ve smyslu odstavce 9.7., potištěné a nepotištěné vzorky papíru.
Obdobně je kupující povinen postupovat i při zjištění jakékoli jiné vady.
9.10. Záruka za jakost se zejména nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením
zboží do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, neodbornou údržbou zboží
nebo jiným neodborným zásahem; za neodborné nebo nesprávné nakládání se
považuje zejména nakládání se zbožím v rozporu s dokumentací ke zboží
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vyhotovenou prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo nakládání v rozporu s touto
smlouvou nebo pokyny prodávajícího, případně nakládání v rozporu se zásadami
řádné péče o zboží, se kterými by měl být obeznámen pracovník v oboru tiskařské
techniky. Kupujícímu nevznikají v těchto případech žádné nároky ze záruky za
jakost.
9.11. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady zboží způsobené použitím těch
materiálů, součástek nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány prodávajícím
nebo výrobcem zboží, či autorizovaným dodavatelem.
9.12. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady zboží způsobené nepříznivými
povětrnostními vlivy, pokud by jim bylo zboží vystaveno.
9.13. Záruka za jakost se nevztahuje ani na případy, kdy instalace zboží není provedena
prostřednictvím odborných osob určených prodávajícím. Pokud kupující nebo jiné
osoby než prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na zboží v průběhu záruční
lhůty bez písemného souhlasu prodávajícího, ztrácí kupující práva z poskytnuté
záruky za jakost.
9.14. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do
60 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne, kdy mu bylo předáno
reklamovaného zboží včetně všech náležitostí dle odstavce 9.7.
9.15. Povahu a odůvodněnost reklamované skryté vady vždy posuzuje i výrobce daného
zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení
výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po jejím přijetí.
9.16. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované skryté vady je rozhodné
stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Bez ohledu na ustanovení
předchozí věty však kupující bude mít vůči prodávajícímu nároky z odpovědnosti za
vady nejvýše v rozsahu, v jakém může prodávající uplatnit nároky z odpovědnosti za
vady vůči osobě, která prodávajícímu zboží dodala.
9.17. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží
neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad
skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byly vady zboží kupujícím písemně
oznámeny (prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo faxem).
9.18. Prodávající může uznat reklamaci pouze v případě, že zboží bude kupujícím vráceno
ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, vyjma případů, kdy se vada objevila po použití
zboží kupujícím, přičemž kupujícího tuto vadu nezjistil a nemohl zjistit před
použitím zboží.
9.19. Prodávající neručí za to, že zboží objednané a odebrané kupujícím je vhodné pro
kupujícím požadovaný účel, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
10. ODSTUPNÉ
10.1. Kterákoli strana kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 2. těchto VOP
je oprávněna před dodáním zboží příslušnou kupní smlouvu zrušit, pokud druhé
straně zaplatí jako odstupné částku odpovídající zálohám kupní ceny, které složil
kupující. Pokud kupující nesložil zálohu dle předchozí věty, je odstupné ve výši
30% kupní ceny zboží.
11. PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA
11.1. Prodávající se zavazuje, že při uzavírání kupní smlouvy, jakož i v jakémkoli jiném
obchodním styku, bude dodržovat etické a protikorupční standardy, stanovené
v Etickém kodexu Papyrus a že okamžitě odstraní následky jejich případných
porušení.
11.2. Smluvní strany se zavazují, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, které by bylo v
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rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny,
dary či úhrady výdajů, ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby, která je na
pozici zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo právnické osoby v
soukromém nebo veřejném sektoru, za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění
obchodu, uzavření kupní smlouvy nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu
zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a realizace kupní smlouvy.
11.3. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud shledají, že
druhá smluvní strana se při realizaci kupní smlouvy přímo nebo prostřednictvím
svého zástupce dopustila jednání v rozporu s odstavcem 11.1. nebo 11.2. a nepřijala
včas uspokojivé opatření k nápravě.
12. CERTIFIKACE
12.1. Prodávající deklaruje, že všechny jeho prodejní skupiny mají certifikaci FSC®,
stejně jako výrobní základna prodávajícího. Prodávající spolupracuje jen s
odpovědnými dodavateli, jejichž procesy zajišťování surovin jsou zcela
transparentní; někteří mají jak certifikaci FSC®, tak i certifikaci PEFC. Certifikaci
provádí nezávislí auditoři.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tyto VOP jsou účinné od [1. října 2016].
13.2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti
pohledávkám prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy anebo těchto VOP či jiné
smlouvy ani uplatnit vůči prodávajícímu zadržovací právo.
13.3. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat; touto změnou již
nebudou dotčeny uzavřené kupní smlouvy. Změnu VOP prodávající zveřejní
způsobem dle čl. 13.4 v dostatečném předstihu, a to nejméně 30 dní před jejich
plánovanou účinností.
13.4. Platné
znění
VOP
je
zveřejněno
na
internetové
adrese
http://www.papyrus.com/csCZ/.
13.5. Tyto VOP se nevztahují na smlouvy uzavřené před datem účinnosti těchto VOP.
13.6. Pokud by se jednotlivá ustanovení kupní smlouvy (včetně těchto VOP) ukázala být
neúčinnými či neplatnými, bude jejich znění nahrazeno novým platným
ustanovením obdobného významu. Tímto však není dotčena platnost smlouvy jako
celku.
13.7. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené v těchto VOP nebo v příslušné
smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Prodávající a kupující se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na místní
příslušnosti Městského soudu v Praze, bude-li se jednat o věc spadající do věcné
příslušnosti krajských soudů. Bude-li se jednat o věc spadající do věcné příslušnosti
okresních soudů, sjednávají smluvní strany místní příslušnost Obvodního soudu pro
Prahu 10.
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