Obchodní podmínky
společnosti Démos trade, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ
718 00, IČ: 25397478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, v oddílu B, vložce 1921
1. Předmět úpravy
1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchody mezi společností Démos trade, a.s.
v postavení prodávajícího a právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli
nebo se podle zákona za podnikatele považují v postavení kupujícího, pokud spolu nemají
uzavřenou samostatnou smlouvu o podmínkách prodeje zboží.
1.2 Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i
způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad
zboží.
2. Registrace kupujícího
2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS)
prodávajícího
2.1.1 Kupující, který projeví zájem o nákup zboží u prodávajícího prostřednictvím EOS
prodávajícího, nejprve vyplní registrační formulář v elektronické podobě, který nalezne na
internetové adrese www.demos-trade.com.
2.1.2 Prodávající po obdržení registračního formuláře kontaktuje kupujícího písemně nebo
osobně prostřednictvím svého obchodního zástupce a takto zajistí, aby byl kupující seznámen
s těmito obchodními podmínkami, což kupující potvrdí svým podpisem.
2.1.3 Poté, co kupující potvrdí, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí, přidělí mu prodávající tzv. zákaznický identifikační kód a přihlašovací heslo, pod
kterým se kupující bude přihlašovat do EOS prodávajícího.
2.1.4 Přidělený zákaznický identifikační kód a přihlašovací heslo se oběma stranami považuje
za předmět obchodního tajemství a obě strany se zavazují s ním nakládat tak, aby nemohlo
dojít k jeho zneužití neoprávněnou osobou, jinak odpovídají za škody tím druhé straně
způsobené. Přesná pravidla pro nakládání s tímto zákaznickým kódem a přihlašovacím
heslem, včetně uvedení oprávněných osob jak na straně kupujícího, tak na straně
prodávajícího sjednají strany písemně při přidělení tohoto zákaznického kódu a
přihlašovacího hesla.
2.1.5 Po odsouhlasení těchto podmínek, pravidel pro nakládání se zákaznickým kódem a
přihlašovacím heslem a po jejich převzetí zákazníkem, zaregistruje prodávající kupujícího do
svého EOS a kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty oznámí datum registrace, od
kterého bude kupující oprávněn prostřednictvím svého zákaznického kódu objednávat zboží
v EOS prodávajícího.

2.2 Registrace kupujícího mimo EOS prodávajícího

2.2.1 Kupující, který projeví zájem o nákup zboží u prodávajícího bez využití EOS kontaktuje
prodávajícího, a to písemně, telefonicky, faxem, prostřednictvím elektronické pošty či osobně.
2.2.2 Na základě požadavku kupujícího, mu prodávající zašle poštou registrační formulář,
příp. si jej kupující vyzvedne osobně na prodejnách. Kromě toho se může kupující
zaregistrovat na www.demos-trade.com. Poté mu prodávající zašle poštou či elektronickou
poštou obchodní podmínky a ceník. Kupující odsouhlasí tyto obchodní podmínky a ceník a
opatří tyto listiny podpisem osoby oprávněné za kupujícího jednat. Poté kupující všechny tyto
listiny zašle poštou, nebo osobně předá prodávajícímu, ten jej zaregistruje a písemně, či
telefonicky, sdělí kupujícímu datum, od kterého byl zaregistrován a je oprávněn v souladu
s těmito obchodními podmínkami objednávat si u prodávajícího zboží.
3. Způsob uzavírání kupních smluv
a) Způsob uzavírání kupních smluv s využitím EOS prodávajícího
3.1 Kupující se prostřednictvím svého zákaznického identifikačního kódu a přihlašovacího
hesla přihlásí do EOS prodávajícího a vyplní objednávku, kterou prostřednictvím EOS
odešle prodávajícímu. Odesláním objednávky zároveň kupující akceptuje ceny zboží
v objednávce uvedené.
3.2 Prodávající rovněž prostřednictvím EOS potvrdí přijetí objednávky, přičemž tímto
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.
b) Způsob uzavírání kupních smluv bez využití EOS
3.3 Kupující písemně, telefonicky, osobně, faxem či prostřednictvím elektronické pošty
objedná dodání zboží u prodávajícího, přičemž svou objednávkou zároveň akceptuje ceny
zboží uvedené v ceníku, který od prodávajícího oproti svému podpisu převzal.
3.4 Prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky,
přičemž tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní
smlouvy.
3.5 O těchto objednávkách vede prodávající záznamy v informačním systému, ve kterých
zejména uvede datum a čas zadání objednávky, případně číslo objednávky, pokud jej
kupující uvedl a dále jméno a příjmení osoby, která objednávku přijala.
4. Způsob a místo plnění
4.1 Zboží objednané kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami dodá prodávající
kupujícímu buď prostřednictvím zásilky tzv. „na dobírku“, nebo s použitím vlastního
rozvozu, příp. předá kupujícímu osobně ve své provozovně.
4.2 Místem plnění bude adresa uvedená kupujícím v objednávce.
4.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
5. Kupní cena a její splatnost

5.1 Kupní cena za zboží objednané podle těchto obchodních podmínek je splatná při převzetí
zboží kupujícím.
5.2 Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu), kterou vyúčtuje kupujícímu sjednanou kupní
cenu, přičemž tato faktura bude připojena k zásilce zboží. Bude-li plněno tzv. zásilkou na
dobírku, vyplatí kupující cenu zásilky zasílateli. Bude-li plněno prostřednictvím vlastního
rozvozu prodávajícího, zaplatí kupující kupní cenu při převzetí zboží, oproti daňovému
dokladu, faktuře v hotovosti, a to u přepravce prodávajícího, který kupujícímu zásilku
zboží předá.
5.3 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jenž obdržel zákaznický identifikační kód
a heslo do systému EOS, neplatí ujednání dle bodu 5.2. této smlouvy. V takovém případě
prodávající vystaví daňový doklad tak, že tento nejpozději do 2 pracovních dnů od dodání
zboží umístí na svém portálu EOS tak, aby k němu měl přístup kupující za použití svého
zákaznického identifikačního kódu a hesla. Kupující je pak povinen sám si tento daňový
doklad na EOS zpřístupnit a vytisknout pro účely svého účetnictví. Kupní cena za zboží je
v tomto případě splatná nejpozději do dne uvedeného na daňovém dokladu, bez ohledu na
to, zda a kdy si v souladu s touto smlouvou kupující zpřístupní a vytiskne daňový doklad
z portálu EOS.
a) Započítávání vzájemných pohledávek prostřednictvím EOS
Pro případ, že prodávající a kupující budou mít vůči sobě vzájemné splatné
pohledávky, sjednávají, že tyto započtou dohodou. V takovém případě prodávající
vystaví v EOS návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek a kupující, který se
prostřednictvím svého zákaznického identifikačního kódu a přihlašovacího hesla
přihlásí do EOS, tuto dohodu akceptuje tzv. odkliknutím, čímž prodávajícímu potvrdí
uzavření této dohody.
b) Potvrzení obdržení a souhlas s vystaveným dobropisem prostřednictvím EOS
Pro případ, že prodávající kupujícímu vystaví daňový dobropis, u kterého musí prokázat
prodávající doručení kupujícím dle Zákona o DPH, strany sjednávají, že kupující potvrdí
obdržení dobropisu prostřednictvím EOS. V takovém případě prodávající vystaví v EOS
daňový dobropis a kupující, který se prostřednictvím svého zákaznického identifikačního
kódu a přihlašovacího hesla přihlásí do EOS, potvrdí obdržení tohoto dobropisu tzv.
odkliknutím, čímž prodávajícímu potvrdí obdržení dobropisu a souhlas s jeho vystavením.
c) Zasílání daňových dokladů prostřednictvím mailu
Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů mailem. Emailovou adresu pro zasílání
daňových dokladů sdělí prodávajícímu prostřednictvím systému EOS.
6. Odpovědnost za vady zboží
6.1 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody
na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
6.2 Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit
přepravci, příp. zboží nepřevzít.

6.3 Zjistí-li kupující skryté vady zboží nebo nesoulad v počtu kusů, podá bez zbytečného
odkladu prodávajícímu písemně nebo telefonicky oznámení o vadách, ve kterém uvede,
jaké vady zboží zjistil a jaký nárok z těchto vad zboží uplatňuje, přičemž se má za to, že
lhůta bez zbytečného odkladu je zachována učiní-li kupující oznámení o vadách včetně
uplatnění nároků z těchto vad nejpozději do 3 kalendářních dnů od převzetí zboží.
6.4 Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu
nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen
když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
6.5 Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující
povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez
zbytečného odkladu poté co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit
mohl. Smluvní strany sjednávají, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učinil-li
kupující oznámení o vadách a uplatnil-li nároky z těchto vad nejpozději do 3 kalendářních
dnů ode dne, kdy vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl.
6.6 Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné nebo telefonické oznámení o vadách zboží a
uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se
kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování
oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od obdržení
oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní
v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.
6.7 Postup při uplatnění nároku z vad zboží, jakož i možnost vrácení zboží, které nemá vady,
jsou upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních
podmínek jako příloha č. 1.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Prodávající a kupující svým podpisem na těchto obchodních podmínkách potvrzují, že si
je řádně přečetli, porozuměli jim a souhlasí s jejich obsahem. Zároveň stvrzují, že se
těmito obchodními podmínkami budou řídit.
7.2 Kupující prohlašuje, že převzal jedno písemné vyhotovení těchto obchodních podmínek.
V Ostravě dne ……………………
………………………
Prodávající
Ing. Petr Mitura
člen představenstva

a) Prohlašuji, že souhlasím s těmito obchodními podmínkami, přičemž budu využívat EOS.
Zároveň potvrzuji, že jsem převzal zákaznický identifikační kód a přihlašovací heslo, byl
jsem seznámen s pravidly nakládání s tímto kódem a poučen o způsobu používání EOS. *)
b) Prohlašuji, že souhlasím s těmito obchodními podmínkami, přičemž nebudu využívat
EOS. *)
V ……………… dne …………..
Obchodní firma (název):
Sídlo (místo podnikání):
IČ: ………………..,zapsaná v obchodním rejstříku……………………..
Zastoupena………………., funkce
(dále jen kupující)
………………………
zástupce

*) Nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti Démos trade, a.s.,
se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, IČ: 25397478, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1921
Reklamační řád stanovuje postup při uplatnění nároků z vad zboží zakoupeného
zákazníky - podnikateli. Týká se reklamací z důvodu kvality, druhu nebo počtu dodaného
zboží a podmínek za jakých je možné vrácení zboží, které nemá vady.

I.
Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat, zvláště pokud se jedná o křehké
zboží, zejména o hliníkové rámečky, dřezy, dvířka, světelné police apod. Dále je nutné
zkontrolovat počet nákladových kusů zásilky. U zboží zasílaného přes zásilkový obchod, je
nutné v případě neodpovídajícího počtu nákladových kusů zásilky uvést výhradu do
doručovacího listu. U zboží zaváženého z provozovny je v takovém případě nutné sepsat
reklamační protokol. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje svým podpisem převzetí zásilky
bez výhrad. V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné s přepravcem
písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a
v případě zjištění poškození zboží sepsat s přepravcem reklamační protokol.
Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů
od doručení zásilky, tak aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Reklamaci zakoupeného zboží přes zásilkový obchod lze uplatnit telefonicky na tel.
čísle 596 223 470, písemně faxem na 596 223 471, mailem na reklamace@demos-trade.com,
případně prostřednictvím EOS. Místem pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží přes
zásilkový obchod je provozovna v Ostravě, na ulici Škrobálkova 630/13.
Reklamaci zakoupeného zboží na provozovnách lze uplatnit osobně, telefonicky nebo
mailem na příslušné provozovně, kde bylo zboží zakoupeno, případně prostřednictvím EOS.
Kontakty jsou zveřejněny na www.demos-trade.com.
Při nahlášení reklamace je nutné uvést číslo faktury (případně variabilní symbol, číslo
dodacího listu), kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace (u vadného
zboží specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení
reklamace (výměna, dobropis, toto se netýká zboží, které podléhá opravě).
Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, které bylo zakoupeno přes zásilkový obchod,
zprostředkuje zákaznické centrum vrácení zboží prostřednictvím přepravní společnosti.
Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží zakoupeného na provozovně, zajišťuje jeho
vrácení kupující. Kupující se může obrátit na příslušnou provozovnu a dohodnout se na
možnostech zpětné dopravy zboží. Za správné naložení zboží do auta je odpovědný kupující.
Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak), ve vhodném
obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům daného zboží, nejlépe
v původním obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Pokud bude se zbožím manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží
uloženo na prokladech a to tak, aby nedošlo k poškození při manipulaci.

Vrací-li se zboží, které bylo dodáno samostatně na paletě, je potřeba toto zboží poslat
zpět dostatečně zabalené a upevněné na paletě a před odesláním je nutné zajistit
fotodokumentaci zboží bez obalu i v obalu.
Vrací-li se zboží zabalené v originálním obalu od výrobce, nesmí být obal nikterak
popsaný, veškeré písemnosti je nutné vložit do obalu.

II.
Podmínky vrácení zboží, které nemá vady
Zakoupené zboží může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité,
nenařezané, nepoškozené, včetně příslušenství, v originálním obalu a vhodné pro další prodej.
Možnost vrácení zboží, které nemá vady, se vztahuje pouze na skladový sortiment.
Zboží zakoupené přes zásilkový prodej vrací kupující na své náklady na adresu
provozovny Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, Ostrava - Kunčičky, 718 00.
Zboží zakoupené na provozovně vrací kupující na příslušné provozovně, kde zboží
zakoupil. Kontakty na provozovny jsou zveřejněny na www.demos-trade.com.
Zprostředkování dopravy je možné na zákaznickém centru nebo na provozovně
telefonicky nebo písemně, podle toho kde bylo zboží zakoupeno, zda na provozovně nebo
přes zásilkový obchod.
Při vrácení zboží do 3 pracovních dnů od zakoupení nejsou kupujícímu
účtovány žádné poplatky. Od 4 do 30 kalendářních dnů od zakoupení je účtován manipulační
poplatek ve výši 10 % z ceny vraceného zboží. Vrácení zboží po uplynutí 31 kalendářních
dnů, je možné pouze po schválení prodávajícího, manipulační poplatek v takovém případě
činí 30 % z ceny vráceného zboží.

