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OBCHODNÍ PODMÍNKY
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a
kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními
podmínkami.
PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege.
2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima
spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle dohodnutého termínu
a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou
Impromat Klima.
3. 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. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno
nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání,
je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním
skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme.
4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající
oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil
v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu
nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.
5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na
internetových stránkách prodávajícího: https://web.impromat.cz/klima
CENY
1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s
ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy
atd.).
2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě
vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení,
pokud není dohodnuto jinak.
2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet
prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky
na účet prodávajícího u jeho banky.
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3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní
smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění.
4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to
na e-mailovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na
https://web.impromat.cz/klima
VADY ZBOŽÍ
1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem
zápis o vadách.
2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do
2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení
vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.:
- zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží
- množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech
3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady
se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním
dokumentu.
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo
jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat
se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
LEGISLATIVA
1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních
jednotek na český trh.
2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod
identifikačním číslem EK-F00034137.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního
zákoníku.
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