Všeobecné obchodní podmínky MB Systems s.r.o. (dále jen „VOP“)
I. Úvodní ustanovení, výklad pojmů
Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pro prodej z boží ze strany
prodávajícího – obchodní společnosti MB Systems s.r.o., IČ: 247 53 076, se sídlem
Praha 5 - Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 150 00, zapsané v obchodním re jstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171464 (dále jen
„Prodávající“) a třetí osobou - zákazníkem (dále jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České
republiky. Je-li smluvní stranou spotře bite l, řídí se vztahy neupravené v
obchodních podmínkách ust.§ 1810 a násl. občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.)
a zákonem o ochraně spotře bite le (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný
subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v platném znění.
„Prodávající“ je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná
v rámci své podnikatelské činnos ti, a která přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů prodává Kupujícímu Zbož í.
„Kupující – spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnos ti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak je dná. (§419 obč. zákoníku).
„Kupující – jiný subjekt“ je osoba, která při uzavírání a plně ní kupní smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnos ti.
„Rámcová kupní smlouva“ (dále jen „Kupní smlouva“) je uzavírána mezi
Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží (dle
jednotlivých Specifikací) a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj
sjednanou Kupní cenu. Kupní smlouva dále s tanovuje podmínky pro dodání a
odběr Zboží. Objednávka konkrétního Zbož í Prodávajícího je Kupujícím činěna
písemně, formou Specifikace, případně objednávky ze strany zákazníka a
následnou akceptací Prodávajícím.
„Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen „VOP") jsou smluvní ujedná ní mezi
Prodávajícím a Kupujícím upravená v tomto dokumentu a reklamačním řádem,
který je rovněž součástí tohoto dokumentu. Kupující souhlasí s těm ito VOP
účinnými v době uzavření Kupní smlouvy a je jimi vázán. Tyto VOP jsou nedílnou
součástí každé Kupní smlouvy.
„Specifikace Zboží“ (dále jen „Specifikace“) je samostatný dokument, na jehož
základě Kupující učiní obje dnávku konkrétního Zboží Prodávajícího.
Prodávajícímu vzniká povinnos t dodat Zboží Kupujícímu a Kupujícímu vzniká
povinnost Zboží převzít a zapla tit za ně Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
Specifikace slouží jako obje dnávka konkrétního Zboží ke koupi a pro stanovení
dalších podmínek neobsažených ve VOP nebo v Kupní smlouvě. Prodávající se
zavazuje prodat Zboží Kupujícímu dle této Specifikace.
„Zbožím“ jsou LED svítidla pod obchodním označe ním Lumbio®, případně další
související zboží. Je dná se o elektronické zařízení, sloužící pro osvětle ní a regulaci,
pracující na principu diod vyzařujících světlo, kompatibilní s běžnou rozvodnou
elektrickou sítí (s napětím do 230 V) s přepě ťovou ochranou.
„Kupní ce na“ je konečná cena za prode j Zboží dle Kupní smlouvy včetně DPH,
přičemž tato je přesně definována v Kupní smlouvě či ve Specifikaci.
„Montážní protokol k ins talaci“ (dále je n „Montážní protokol“) je písemný
dokument o umís tnění Zboží v místě u Kupujícího obsahující popis umístění,
případně souvise jící fotodokumentaci a podpis Smluvních stran. Prodávající může
zajišťovat nebo ověřovat odbornou instalaci Zboží, a to v místě u Kupujícího, o
čemž je sepsán tento Montážní protokol. Montážní protokol, jakož i
fotodokume ntace jsou závazné pro ověření umís tění Zboží a pro osvědčení, zda a
kdy bylo Zboží nainstalováno/předáno Kupujícímu. Pokud si Kupující zajišťuje
instalaci Zboží sám, je Montážní protokol osvědčením, že Zbož í bylo pře dáno
Kupujícímu nepoškozené (stejný účel může plnit předávací dokumentace
smluvního přepravce, zajišťujícího rozvoz Zboží Kupujícímu).
II. Kupní smlouva
1. Podpisem Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP,
souhlasí s nimi a tyto VOP přijímá. Podpisem Kupní smlouvy Kupující rovněž
akceptuje VOP a reklamační řád, vystavený Prodávajícím, jakož i akceptuje
ceny, které jsou platné v okamžiku podpisu Kupní smlouvy. Objednávka
konkrétního Zboží je uskutečňována prostřednictvím Specifikace. Obdržením
objednávky včetně Specifikace ze s trany Prodávajícího je uzavřena Kupní smlouva
a Prodávajícímu vznikne závazek dodat Kupujícímu Zboží dle Specifikace a
převést na Kupujícího, za podmínek uvedených v Kupní smlouvě, vlastnické právo

k tomuto Zboží, a závazek Kupujícího dodané Zbož í od Prodávajícího převzít a
zaplatit za něj kupní ce nu.
2. Objednané Zbož í dle Specifikace se stává majetkem Kupujícího po převzetí
Zboží a úplném za placení Kupní ceny.
3. Podmínky smluvního vztahu neupravené těmito VOP jsou vymezeny v Kupní
smlouvě či ve Specifikaci.
4. Nedílnou přílohou Kupní smlouvy je Specifikace, ve které je spe cifikováno
kupované Zboží, jakož i dalš í podmínky prodeje Zboží Kupujícímu.
III. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího
Práva a povinnosti Prodávajícího:
1. Prodávající má povinnos t dodat Kupujícímu Zboží dle Specifikace, a to
v dohodnutém termínu, kvalitě a kvantitě. Další povinnosti Prodávajícího
vyplývají z obecně závazných právních předpisů, vůči spotře bite li zejména ze
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným
subjektům i z dalš ích právních pře dpisů.
2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže Kupující neuhradí
Kupní cenu ve lhůtě s jednané v Kupní smlouvě, a to s účinnos tí ke dni doruče ní
odstoupení Kupujícímu.
3. Prodávající má právo odstoupit od Kupní sml ouvy, jestliže Kupující odmítne
objednané Zboží dle Specifikace převzít, a to s účinností ke dni doruče ní
odstoupení Kupujícímu.
4. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné,
Zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně Kupní cena a nedohodne-li se
s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné
předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající zajistí, pokud je to sje dnáno, odbornou instalaci Zboží o čemž bude
sepsán Montážní protokol včetně fotodokumentace, kterým bude nesporně
zdokumentováno umístě ní Zboží u Kupujícího. Prodávající neposkytne
Kupujícímu záruku na předmětné Z boží, bude-li zjištěno, že Zbož í svým
umístněním neodpovídá umístění dle Montážního protokolu a související
fotodokumentace a/nebo Zboží bylo používáno v rozporu s jeho v lastnostmi a
návodem k instalaci a použ ívání.
Práva a povinnosti Kupujícího:
6. Kupující je povinen uvést Prodávajícímu pravdivé osobní údaje potře bné
k úspěšnému plnění Specifikace a zavazuje se uhradit a převzít Zboží ve
sjednaném te rmínu a zaplatit řádně a včas kupní ce nu Zboží Prodávajícímu.
7. Kupující se zavazuje dodané Zbož í prohlédnout neprodleně po převzetí a bez
zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách. Přede jde
tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady Zboží, která vznikla při
jeho přepravě. V případě dopravy smluvním přepravcem Prodávajícího, stvrz uje
Kupující podpisem přepravního listu vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější
nepoškození zásilky při dodání je pře dpokladem nepoškození Zboží při pře pravě.
Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.
8. Shledá-li v průbě hu záruční doby Kupující na Zboží vadu, má právo uplatnit
reklamaci u Prodávajícího, nebo u osoby za tím účelem Prodávajícím pověřen ou
(smluvní servis). Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním
řádem, který je součástí těchto VOP. Kupující není oprávněn uplatnit vadu na
Zboží, a to ani během zá ruční doby, bude-li zjiště no, že se Zbožím bylo po je ho
odborné montáži jakkoli manipulováno, umístění a způsob instalace Zbož í u
Kupujícího neodpovídá Montážnímu protokolu, Zboží bylo užíváno v rozporu
s jeho vlastnos tmi a návodem k instalaci a použ ívání, a to ze strany Kupujícího či
jakékoli jiné třetí osoby, vyjma Prodávajícího a/nebo Zboží svým umístě ním
neodpovídá umístě ní dle Montážního protokolu a fotodokumentace dokládající
přesné umístění Zboží.
IV. Dodání Zbož í, doprava
1. Objednané Zboží bude, dle dostupnos ti a provozních možností Prodávajícího,
dodáno v co ne jkratší době. Obvyklým termínem je 15 pracovních dnů od
závazného potvrzení objednávky – Specifikace, pokud je zboží skladem, jinak 3045 dnů u Zboží objednávaného na zakázku. V případě Zboží na speciální
objednávku je lhůta dodání zpravidla delší, Kupující je však o případném
prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přimě řeně k
okolnostem prodloužena, jestliže zpož dění je způsobeno vyšší mocí nebo
okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. Místem dodání Zboží je místo určené
v objednávce nebo ve Specifikaci, případně jiné místo urče né Kupujícím, jinak
sídlo Kupujícího.
2. Dopravu zajišťuje Prodávající ve spolupráci s přepravní společností na území
celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvolené ho
způsobu dopravy a typu Zboží a je sjednán ve Specifikaci.
3. Kupující je povinen v případě, že na doda ném Zboží neshledá žádné poškození,
Zboží od Prodávajícího nebo přepravní společnosti převzít. V opačném případě
má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s
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expedicí a přepravou Zboží na adresu Kupujícího. Kupující je povinen tyto náklady
uhradit okamžikem, kdy mu budou tyto Prodávajícím předloženy k úhradě.
4. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na
bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky (např. dobírkou) při převzetí
Zboží Kupujícím.
V. Platební podmínky
1. Platba bude prováděna dle Kupní smlouvy či dle Specifikace. Není-li výslovně
uvedeno jinak, veškeré platby budou prováděny v české měně (CZK) a ve
splatnosti uvedené v Kupní smlouvě nebo ve Specifikaci. Platby ze strany
Kupujícího nesmějí být jednostranně zadržovány, započítávány nebo snižovány z
důvodů reklamací, pohle dávek nebo protipohle dávek Kupujícího.
2. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny Zboží se Kupující zavazuje uhradit
Podávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý započatý den
trvání prodlení, není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak.
3. Konkrétní plate bní podmínky upravuje Kupní smlouva či je jí přílohy.
VI. Reklamace vad Zboží
1. Reklamace lze uplatnit v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu u Prodávajícího.
Kupující je povinen Zboží bezprostředně při doruče ní zkontrolovat a z jistit
případný výskyt vad. Vyskytují-li se na Zboží vady či obal je porušen, je nezbytné
sepsat protokol - zápis o škodě, Zboží nepřevzít a o této skutečnosti obratem
informovat Prodávajícího. Není-li však učiněn zápis o škodě a dojde-li Kupujícím
k podpisu přepravního listu, potvrzuje tímto Kupující, že Zboží mu bylo doruče no
řádně a bez vad.
2. Kupující uplatní vadu Zboží písemně, a to přímo v sídle Prodávajícího, poštou
nebo e-mailem. Prodávající rozhodne a informuje kupujícího o dalším pos tupu ve
věci ve lhůtě maximálně (7) sedmi pracovních dnů. Pokud v té to době Prodávající
nerozhodne o místním šetření pro ověření skutečností potřebných k posouze ní
reklamace, je Kupující povinen za úče lem úspěšného vyřízení reklamace zabalit
Zboží do originálního obalu ne bo na vlastní náklad zajistit obal nový, obdobný
originálnímu obalu, odpovídající obecným požadavkům na přepravu zboží v rámci
platných právních pře dpisů. Kupující be re na vědomí, že v případě nevyhovujícího
obalu a nedostate čně chránícího Zboží při pře pravě, nebude reklamace uznána.
Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstraně ní vady je 45 dní ode dne řádné ho
uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s Kupujícím na
prodloužení té to lhůty. V případě překroče ní ma ximální lhůty pro vyřízení
reklamace má Kupující nárok na výměnu Zboží za nové. Prodávající neakceptuje
odeslání reklamovaného Zboží na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu
odesílané Zboží pojis tit.
Reklamační řád
V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s reklamací Zbož í (dopravné apod.) v nutné výši.
Toto ustanovení se vztahuje na Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si
hradí náklady na přepravu reklamovaného Zboží vždy v plné výši sám.
Nevyzvedne-li si Kupující řádně reklamované Zboží do 6 měsíců od uplynutí lhůt
uvedených výše, je Prodávající oprávněn reklamované Zboží prodat tře tí osobě.
Jedná–li se o Zboží větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je
Prodávající povine n Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumě t a
poskytnout mu přimě řenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí Zboží. Dojde-li k
prode ji nevyzvednutého reklamovaného Zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu, na
výzvu Kupujícího výtěžek prode je po ode čtení poplatku za uskladně ní, nákladů
prode je a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu
náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož Zboží bylo prodáno.

od Kupní smlouvy; c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu
nebo opakovaně a bránící řádnému už ívání Zboží, právo na výměnu vadného
Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy; d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a
nepožaduje-li výměnu Zboží, právo na přiměře nou slevu z Kupní ce ny nebo
odstoupení od Kupní smlouvy.
Záruka se nevztahuje na Zboží poškozené, případně na Zboží vystavené takovým
provozním podmínkám, které byly nebo jsou v rozporu s požadavky na bezpečný
provoz Zboží.

VII. Rozpor s Kupní smlouvou a se Specifikací
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve
shodě s Kupní smlouvou a se Specifikací, zejména, že je bez vad. V případě, že
Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou a se Specifikací (dále
jen "rozpor se Smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně
Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a Specifikaci, a to přednos tně
výměnou Zboží, anebo jeho opravou; ne ní-li takový postup mož ný, může Kupující
požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To
nepla tí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl
nebo tento roz por sám z působil.
2. Shodou s Kupní smlouvou a se Specifikací se rozumí, že prodávané Zboží má
jakost a užitné vlastnos ti Kupní smlouvou a Specifikací požadované, Prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné
reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních pře dpisů, je v odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá úče lu, který Prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
VIII. Ochrana osobních údajů
1. Na osobní údaje o Kupujícím se vztahuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně os obních úda jů. Osobní údaje (ze jména jméno, příjme ní a adresa)
Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v soulad u se zákonem o ochraně
osobních údajů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně
pro vnitřní potře bu Prodávajícího (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a
nebudou poskytnuty třetím s tranám, s výjimkou dopravce za účelem řádné ho
doručení z boží.
2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na
základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze, pokud to neodporuje
zákonným požadavkům. Kupující uzavřením smlouvy či Specifikace souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího
po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádře ní
nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přís tupu ke svým osobním
údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
3. Uzavřením Kupní smlouvy se tyto VOP stávají pro Kupujícího závaznými.
MB Systems s.r.o.
IC: 247 53 076, se sídlem Praha 5-Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 150 00

Záruční podmínky
Délka záruční doby se řídí ustanovením § 2113 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Není-li sje dnáno jinak, je záruční doba u produktů
Lumbio® pro Kupujícího 36 měsíců. Záruční doba začíná běže t od převzetí Zboží
Kupujícím. Záruční doba se prodluž uje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční
opravě. Záruka se vztahuje na vady Zboží, nevztahuje se na vady vzniklé po
uplynutí životnosti Zbož í či opotřebení v důsledku používání, vady vzniklé
v důsledku užívání Zboží v rozporu s jeho vlastnostmi a návodem k instalaci a
používání ze s trany Kupujícího či jakékoli jiné třetí osoby.
Podle charakte ru vady má Kupující při uplatnění záruky právo: a) jde-li o vadu
odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu
vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny Zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy; b) jde-li o vadu neodstranitelnou
bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo ods toupe ní
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