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                    VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 

           společnosti  HABARTline s.r.o.,  IČO: 45797218 (dále jako „Společnost“), 

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a 
Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost 
povinna poskytnout Kupujícímu plnění a Kupující je povinen toto plnění převzít a zaplatit 
Společnosti Kupní cenu. 
 
1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se 
Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní 
smlouva o dohodnutém plnění, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich 
ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto 
Obchodních podmínek. 
 
1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a 
Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována 
všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle NOZ č. 89/2012 Sb. 

2. POJMY 

2.1. V těchto Obchodních podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem 
následující význam: 
 
a) „Ceník“ znamená ceník, který je k dispozici k nahlédnutí v provozovně Společnosti. Ceny 
v něm uvedené mají pouze informativní charakter.  

b) „Kupní cena“ znamená cenu dohodnutou v Kupní smlouvě, anebo cenu uvedenou na faktuře 
či dodacím listu, podepsaným Kupujícím při převzetí poskytnutého plnění. Kupní cena 
nezahrnuje dopravné; dopravné je splatné spolu s Kupní cenou dle čl. 6; 
 
c) „Kupní smlouva“ znamená: 

• je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními 
podmínkami ve smyslu § 588 a násl. NOZ č. 89/2012 Sb., 

• není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními   
podmínkami ve smyslu §§1731 – 1745 NOZ č. 89/2012 Sb., 

d) „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu 
nebo učinila Objednávku; 
 
e) „Obchodní podmínky“ znamenají tento dokument - Obchodní podmínky č. 1/2015, které i 
s přílohou mají 6 stran; 
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f) „Objednávka“ znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím  Společnosti za účelem jejího 
uzavření dle §1724 a dalších NOZ; 
 
g) „NOZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření 
Kupní smlouvy; 
 
h) „Společnost“ znamená firmu HABARTline s.r.o., IČ: 45797218, se sídlem Pod Strání 2155, 
Praha 101, 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 
29.7.1992 v oddíle C, vložka 11627; kancelář a provozovna: Hanusova 1537/1a, Praha 4, 140 00. 
 
j) „Spotřebitel“ je Kupující, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní 
nebo jiné podnikatelské činnosti; 
 
k) „Plnění“, „Zboží“ znamená výrobky/zboží, uvedené v některém z katalogů Společnosti či 
spolupracujících firem a další poskytované služby ve znění platném ke dni uzavření Kupní 
smlouvy; jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě 
odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedena v některém z katalogů Společnosti či 
spolupracujích firem.  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít 

• písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné 
Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností, 

3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu. Kupní 
smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je 
oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku i tím, že uskuteční Plnění dodáním Zboží 
na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu 
sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena 
okamžikem dodání Plnění Kupujícímu. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ 

4.1. Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem Plnění z Kupní smlouvy provozovna 
nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany 
jinak, je místem Plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo 
požadované plnění objednáno. 

4.2. Termíny realizace jednotlivých druhů Plnění jsou Společností upřesněny v rámci potvrzení 
Objednávky. 

4.3. Společnost zajišťuje vlastní rozvoz Zboží nebo prostřednictvím externích přepravců. Je-li 
místem Plnění provozovna Společnosti, lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem Plnění  

 



  

 

tel: 272 661 488

email: info@habartline.cz

www.habartline.cz

HABARTline, s.r.o. 

Hanusova 1537/1a, 140 00, Praha 4 – Michle, Česká republika 

společnost je vedena v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11627

 

provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží závislá na zvoleném přepravci. 

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ 

5.1. Kupní cena je vždy stanovenou dohodou stran nebo je Společností upřesněna při 
objednávání, či při potvrzení Objednávky.  

5.2. Za dodané plnění je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle bodu 
5.1. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou na 
faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při převzetí Plnění. 

5.3. V Kupní ceně Zboží není zahrnuto dopravné, není-li dohodnuto něco jiného.  

5.4. Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu externího dopravce. V takovém případě 
bude ke Kupní ceně účtováno dopravné ve výši vyúčtované dopravcem Společnosti; to neplatí, 
jedná-li se o dodávku Zboží v hodnotě Kupní ceny vyšší než 10.000,- Kč bez DPH a dodací adresa 
je na území ČR; v takovém případě nebude dopravné účtováno. 

5.5. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. 
Balné je již zahrnuto v Kupní ceně. 

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY A SANKCE 

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem poskytnutí plnění Kupujícímu a to bankovním převodem 
na účet Společnosti, nebo v hotovosti ve výši uvedené na faktuře.  

6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.  

6.3. Je-li Kupující v prodlení s odebráním Zboží ve lhůtě delší než 14 dnů oproti sjednané lhůtě 
Plnění je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

7.1. Svým podpisem Protokolu o předání a převzetí nebo na faktuře/dodacím listu stvrzuje 
Kupující převzetí poskytnutého Plnění/Zboží. Kupující je povinen před podpisem Protokolu o 
předání a převzetí, faktury/dodacího listu Plnění/Zboží řádně prohlédnout, zda nemá 
kvantitativní nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Kupujícího 
okamžikem poskytnutí Plnění. Vlastnické právo k poskytnutému Plnění přechází na Kupujícího 
až dnem úplného zaplacení Kupní ceny. Dokud je poskytnuté Plnění ve vlastnictví Společnosti, 
není Kupující oprávněn je zastavovat třetí osobě nebo je předávat jako záruku. Pokud vlastnictví 
Společnosti hrozí nebezpečí ze strany třetí osoby, je třeba Společnost neprodleně informovat. 
Pokud by chtěl poskytnuté Plnění zabavit exekutor, je třeba mu vysvětlit, že toto plnění je 
vlastnictvím Společnosti a předat mu její jméno a adresu. Kupující musí nahradit Společnosti  
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všechny škody a náklady, které vzniknou porušením závazků a nezbytnými opatřeními proti 
přístupu třetích osob k poskytnutému Plnění.   

7.2. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží. 

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ 

8.1. Na Zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (není-li dohodnuto něco jiného), na 
světelné zdroje je omezena střední životností udanou výrobcem a na montáž šest měsíců, která 
počíná běžet okamžikem poskytnutí Plnění. Veškeré reklamace se řídí „Reklamačním řádem“ 
Společnosti popř. NOZ. Reklamované Zboží je přijímáno v provozovně Společnosti a to pouze v 
záruční lhůtě a kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. 
Vzor Reklamačního protokolu je uveden v příloze Reklamačního řádu Společnosti, který je 
nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. Společnost vyřídí reklamaci bez zbytečného 
odkladu do 30 dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude 
reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o 
možném prodloužení reklamační lhůty písemně. 

8.2. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady plnění, které mohl Kupující zjistit při 
převzetí poskytnutého Plnění dle čl. 7.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání. 

8.3. Společnost neručí za škodu na Plnění vzniklou hrubou nedbalostí nebo úmyslně na straně 
Kupujícího. Náhrada následných škod a škod na majetku, nedosažených úspor, úrokových ztrát 
a škod z důvodu nároků třetích osob vůči Kupujícímu (objednateli) je vyloučena.                                                       

9. PRÁVA NA OCHRANU, VÝKRESY, VZORY 

Kupující ručí za to, že z důvodu jeho zadání resp. použitím výkresů, vzorků a ostatních 
prováděcích předpisů, které budou dány k dispozici, nebudou porušena práva na ochranu 
třetích osob, obzvláště známkové, vzorové, patentové právo a práva autorská. Kupující je 
povinen vůči Společnosti převzetím náhrady škody a splněním žalobních nároků. Za ztrátu nebo 
poškození podkladů, které byly dány k dispozici, Společnost nepřebírá žádnou záruku. Pojištění 
je možné uzavřít pouze na určitou zakázku a na náklady Kupujícího.   

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly 
Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických 
informačních systémů) pro účely usnadnění objednávek Kupujícího a pro účely informování o 
nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a jejím oprávněným zaměstnancům, 
obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z 
Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho 
osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto 
shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo 

 



  

 

tel: 272 661 488

email: info@habartline.cz

www.habartline.cz

HABARTline, s.r.o. 

Hanusova 1537/1a, 140 00, Praha 4 – Michle, Česká republika 

společnost je vedena v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11627

 

 likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně 
jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/ zasílána 
marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. 

10.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů 
e-mailem na adresu: info@habartline.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních 
údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním emailové zprávy na uvedenou adresu. 

 

 

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
11.1.  Případná právní neplatnost části těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost 
ostatních ustanovení. Rozhodující je platné znění NOZ, které platí v okamžiku uzavření smlouvy. 
 
11.2. Okolnosti vylučující odpovědnost 
 Za okolnosti vylučující odpovědnost Společnosti se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze závazkového poměru, které nastaly po jeho vzniku a 
nemohly být zavázanou stranou odvráceny, tj. zejména o důsledky, které nebylo možné 
předvídat ani jim předcházet.  Jedná se o objektivní nemožnost plnění, tj. pokud je plnění 
nemožné i pro kohokoliv jiného a ne jen pro toho, kdo měl plnit. Nemožnost plnění je nezávislá 
na subjektu, který měl plnit ani na jeho vůli. Jedná se o překážky právního charakteru (např. 
když plnění, ke kterému byl subjekt zavázán je zakázaný právním předpisem vydaným po vzniku 
závazku), nebo faktická nemožnost plnění pro objektivní okolnosti (např. živelná událost,               
povstání, válečný stav, atd.).  

11.3. Rozhodčí doložka 

Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z těchto všeobecných obchodních 
podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle Řádu a Pravidel tohoto 
soudu třemi rozhodci.  

11.4. Nedílnou přílohou těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád s přílohou 
(Reklamačním protokolem). 
 
11.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 1.2.2015 a s přílohou tvoří 
6 listů. 

 

 


