Obchodní podmínky společnosti PCBit elektronika, s.r.o.
Všeobecná ustanovení
1.

Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré obchodní a smluvní vztahy, ve kterých
PCBit elektronika, s. r.o. vystupuje jako prodejce (dále jen „prodejce“).

společnost

2.

Kupujícím může být pouze fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která se prokáže
živnostenským listem.

3.

Změny či dodatky obchodních podmínek jsou platné pouze v písemné podobě.

Dodací a balící podmínky
1. Objednané zboží je expedováno do 2. pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem.
Kupující je vždy informován o odeslání zboží prostřednictvím e-mailu. Není-li objednané zboží
skladem, kontaktujeme kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhneme další postup (prodloužení
dodací lhůty nebo ekvivalentní náhradu výrobku).
2.

Objednané zboží zasíláme obchodním balíkem České pošty.

3.

Výrobky jsou baleny vždy s ohledem na jejich charakter a velikost, tak aby při přepravě byla zajištěna
maximální ochrana proti poškození.

4.

Náklady spojené se zasláním, tj. poštovné a balné, se liší dle druhu výrobku a platí je vždy odběratel.
Ceny poštovného jsou určeny aktuálním tarifem České Pošty, a.s.

5.

Je-li předmětem dodávky zařízení, jehož součástí je vestavný software nebo software samotný, prodejce
prohlašuje, že je oprávněn software poskytnout, a že vypořádal všechna potřebná autorská práva.

6.

Je-li předmětem dodávky zařízení, jehož součástí je nainstalovaný vestavný software, který je v zařízení
uzamčen proti kopírování, nemusí být kupující o šíření licence k tomuto software informován. Kupující
může licenci k tomuto software převést na třetí stranu, prodává-li zboží, v němž je příslušný software
instalován.

Reklamace a záruka
1.

Prodávající poskytuje na zboží záruku dle platných legislativních předpisů.

2.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, nesprávnou manipulací,
neoprávněnými zásahy do zboží (přístrojů nebo zařízení), porušením plomb, pečetí, poškozením vodou,
ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady vzniklé
přepólováním, přepětím nebo poškozením baterií či akumulátorů, jakož i za vady na zboží
upravovaném a povrchově poškozeném.

Závěrečná ustanovení
1.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí
českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.

2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné,
nezákonné či nevymahatelné, nebude tím ovlivněna ani oslabena platnost, zákonnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení.

1

