
Zajdák Radek
Předmět:. FW: Nabídka

From: Schinko Katerina | Blecha AT
Sent: Monday, lVlarch 8, 2021 2:02 PM
T0= Zaidák Radek_
Subject: AW: Nabídka

Dobrý den pane Zajdák,

děkujeme za objednávku.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených číslech.

S přáním hezkého dne -- Schóne GrůBe ous Svitavy ' Best regords from Svitovy

Kateřina Schinko
prodej

BLECHA CZ s.r.o.
CZ—568 02 Svitavy, Edvarda Beneše lO79/5

www.blgcha-qjucz ' www.ajuprofilnl ' www.aluzaunnl
FOLLOW USQ »Facebook »Twiiter »YouTube

IČO: 28779371, DIČ: CZ28779371
Zápis do OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26866

Von: Zajdák Radek
Gesendet: Montag, 08. Márz 2021 13:03
An: Schinko Katerina | BlechaAT—
Betreff: RE: Nabídka

Dobrý den, paní Schinko..
Děkuji za nabídku a vše prošlo schvalovacím kolečkem a nakonec objednávám jen část z Vaší nabídky.

Jedná se o profily (vždy v 6timetrových kusech):
Al jekl 150x60x3 — 3ks
Al je kl 180x60x3 — 6ks
Al jekl 200x100x2,2 - 8ks
Al jekI 100x50x2 — 14ks

Dodání do našich dílen na ulici Ku—Ikova 30, Brno —Židenice.

S pozdravem a díky



Kam/ek Zak/áá
vedoucí výroby MdB

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Lidická 1863/16, 602 00 Brno
IČO: 00101397
DIČ: cz00101397



lllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllll +. BLECHAcz
(adresa dodání pro tuto zakázku)

Firma _ Firma
MESTSKE DIVADLO BRNO MĚSTKÉ DIVADLO BRNO/ZÁMECNICKÁ Dílna
příspěvková organizace Areál OHL ŽS
Lidická 1863/16 Kulkova 30
60200 BRNO 60200 BRNO-MALOMERICE
TSCHECHIEN TSCHECHIEN
číslo zákazníka: 280356C26
DIČ: czoo1o1397

Potvrzení objednávky č. P021000295 Svitavy, 00.03.2021
Děkujeme Vám za objednávku pan Radek Zajdák, ze dne 08.03.2021, E-MAIL
kterou jsme na základě našich všeobecných obchodních podmínek, uvedených na druhé straně, zaznamenali.
Cenový základ: netto, bez DPH DAP BRNO-MALOMERICE + Náklady na dopravu Incoterms 2020
Dovoz dopravou firmy Blecha CZK 230000 ldodávku

pol. označení * množství cena za jednotku v CZK termín dodání

Adresa dodání: MĚSTKÉ DIVADLO BRNO/ZÁMECNICKÁ Dílna, Areál OHL ŽS, Kulkova 30 60200
BRNO—MALOMERICE TSCHECHIEN

"1 00F150X 50X 2 _ ' 40,20 KQ 89,00! KG _ __
JEKL PRAVOUHLY LISOVANY (= 3,00 TYC) '11..-12.03.202'1
EN 755-8 EN AW-6060 TBG/AIMgSi'
150x50x2 mm. délka=6 m

2 00F180X BOX 3 137,30 KG 92,00! KG
JEKL PRAVOÚHLÝ LISOVANÝ (= 6,00 TYČ) 11.—*1“2.03.2021
EN 755-8 EN AW-6060 TBG/AIMQSi
180x60x3 mm, délka=6 m

3 00F200X100X_2.2 _ _ 164,30 KG 105,00! KG.
JEKL PRAVOUHLY LISOVANY (= 8,00 TYČ) 1 t..—12.03.2021
EN 755-8 EN AW-6060 TBG/AIMgSi
200x100x 2.2 mm, délka=6 m

4 00F100x;50x 2_L8000 _ _ 161,40 KG 91 „001 KG _JEKLOW PROFIL PRAVOUHLY lisovaný (= 12,00 TYČ) . 11,12032021EN AW-6060T66/AlMgSl
100x50x2 mm, délka = 8000 mm -0/+10

předběžná hodnota zboží: netto celkem CZK 48.148,30
(bez daně, bez vedlejších nákladů)

Platba:
45 dní netto
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Edvarda Beneše 1079/5
Zápis do- OR Ejlatby \: CZK Qlatby v EUR lpayments in EUR Platby v CZK 568 02 Svitavy
KS “Hradci Králové
oddíl C, vložka 20868
IČO: 28779371
010: cz 28779871

ř Ceská spořitelna. a.s. Ceská spořitelna. a.s. ČSOB, a.s. CZECH REPUBLIC

Ww.blecha-alu.czf- “www.aluprofšlvat — Wwwaluzauňat



BLECl'l/Acz
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pol. označení množství cena za jednotku v CZK* termín dodání

Naše. výrobky jsou obchodní jakosti. Menší povrchové vady, kterým se nedá vždy vyhnout, jsou všeobecně povoleny.

S pozdravy

BLECHA CZ s.r.o.

naše značka: ALU214
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Edvarda Bene-še 1079/5
Zápis do OR _ Piatby v CZK Elatby \! EUR lpayments in EUR Fjlatby \: CZK 568 02 Svitavy
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DECH/Aa
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A ooonci PODMÍNKY

S PLATNOSTl OD 01.09.20171. všeobecně
Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny nabídky. objednávky, smlouvy, dodávky a ostatní spo-
lečností Blecha GZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“) poskytovaná plnění v souvislosti s prodejem zboží. Tyto podmínky jsou
závazné pro veškerý současný a budoucí ob-chodní styk společnosti Blecha CZ, i když na ně nebude při objednávkách
např. ústně nebo telefo—nicky výslovně odkazováno. Objednatel akceptuje tyto podmínky. pokud ne jiným způsobem, tak
odběrem zboží a služeb od dodavatele. Všeobecné obchodní podmínky obchodního partnera se pro celý obchodní vztah
výslovně vylučují. Písemnou dohodou o změně jednotlivých podmínek zůstávají ostatni podmínky nedotčený.

2. unsíokv A OBJEDNÁVKY
Naše nabídky jsou vždy nezávazné a nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy. Potvrzení objednávek, včetně
jejich příloh, platí za objednatelem v plném rozsahupřtjatě, pokud objednatel neoznámi písemně své námitky. Písemné
oznámení jeho námitek nám musí být prokazatelně doručeno do tří pracovních dnů od data doručení potvrzení objednáv-
ky. Smlouva je platné uzavřena okamžikem potvrzení objednávky objednatele ze strany dodavatele. V obchodním styku
běžně odchylky předmětů dodávky a služeb zůstávají dodavateli vyhrazeny. pokud s nimi není spojena podstatná změna
funkčnosti nebo kvality. Jsme oprávněni přijmout či potvrdit objednávky také pouze částečně nebo je bez udání důvodu
odmítnout. Pokud objednatel nabývá výrobek k dalšímu prodeji nebo k zabudování podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 30512011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uváděni stavebních výrobků
na trh, pak je povinen vyžádat si a dostatečně specifikovat nejpozději se zasláním objednávky potřebné dokumenty, přip.
atesty k materiálu. Pokud bude tato povinnost porušena, nenese společnost Blecha CZ odpovědnost za škodu ani za žádné
jiné související následky. Dodavatel neručí za pozdější dostupnost těchto dokumentů. Společnost Blecha CZ je oprávněna
vyúčtovat náklady vynaložené za poskytnutí těchto dokumentů. minimálně ale 200,00 Kč za každý dokument.

3. CENA A PLATBY
Naše ceny na nabídkách jsou nezávazné, jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty a bez ostatnich zákonných odvodů a.
pokud není dohodnuto jinak, bez nákladů na balné a dopravu z našeho skladu nebo z příslušného závodu. Pokud není nic
jiného dohodnuto nebo uvedeno v našich fakturách, je kupní cena splatná bez jakýchkoliv srážek či zápočtů okamžitě po
dodání. Veškeré faktury s dohodnutou splatností musí být uhrazeny tak, abychom mohli částkou disponovat v den splat-
nosti. Příchozí platby mohou být bez ohledu na objednatelem uvedený účel započteny, dle volby dodavatele, na nejstarší.
resp. na nejméně zajištěnou pohledávku. Náklady spojené s platebním stykem hradí objednatel, Při prodlení objednatele
s úhradou kupní ceny nastupují následky prodlení bez toho, že by bylo zapotřebí upomínky. Dodavatel je dále oprávněn
vyúčtovat objednateli v případě prodlení jako náklady spojené s uplatněným nároků náklady za právní zastoupení ve výši
odpovídající odměně advokáta dle platného advokátního tarifu, stejně jako předběžné procesní náklady v souladu s naří-
zením vlády č. 35112013 Sb. Zadržování plateb nebo započtení proti případným protipohledávkám objednatele je vylouče-
no. Pří prodlení s platbou budeme účtovat úroky ve výši 8 procentních bodů nad repo sazbou stanovenou Českou národní
bankou ročně. ledažeby byly dohodnuty úroky vyšší. Uplatnění nároků na náhradu škody zůstává nedotčeno. Poplatek za
upomínku ve výši 500,00 Kč bude vyúčtován v každém jednotlivém případě. Veškeré vedlejší náklady, jako jsou například
náklady na dopravu, pojištění, vývozní, tranzitní a dovozní povolení, jakož i vyhotovení ostatních listin (materiálové atesty)
uhradí objednatel. Obdobné hradí objednatel veškeré druhy daní a dalších povinných odvodů, poplatků a cel. U objednávek
nižších než 300000 Kč čisté hodn oly zboží si vyhrazujeme právo vyfakturovat tuto částku jako minimální cenu objednávky.
resp. vyúčtovat příplatek v takové výši, aby cena objednávky odpovídala částce 3000.00 Kč. Pokud bude po uzavření sm-
louvy zřejmé, že bude náš nárok na uhrazení pohledávek ohrožen z důvodu platební neschopností objednatele nebo pokud
se objednatel dostane do prodlení s podstatnou částkou nebo nastanou po uzavření smlouvy jiné okolnosti naznačující
zhoršení platební schopností objednatele, pak nám přísluší práva podle 5 1912 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník.
Blecha (32 je pak také oprávněna učinit okamžitě splatnými veškeré dosud neuhrazené pohledávky z existujících obchod-
nich vztahů s objednatelem. Dohodnutá slava za včasnou úhradu se vždy vztahuje pouze na čistou cenu za dodané zboží
(nikoliv např. na dopravu ajiné přidružené náklady) a bude poskytnuta pouze v případě,že k rozhodnému dní pro poskytnutí
slevy budou vyrovnány všechny splatné závazky objednatele vůči dodavateli. Pokud nebylo dohodnuto nicjiného. začínají
lhůty rozh odné pro slevu od data vystavení faktury.

.4. oooncí renmiuv
Námi potvrzené dodací termíny a lhůty jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí a svědomí. Dodací termín je dodržený, po—
kud bude objednatel v průběhu sjednané lhůty informován o tom. že zboží je připraveno k dodání. V případě výskytu vyšší
mocí, opatření ze strany veřejných orgánů, nebo jiných okolnosti, které nemůžeme ovlivnit, bude termín dodání posunut o
odpovídající dobu trvání těchto okolností nebo o dobu, po kterou v důsledku těchto okolností nebylo možné plnit. Nároky
na náhradu škody nebo jiné nároky vůči nám objednateli nepřísluší ani tehdy, pokud je zpoždění naší dodávky důsledkem
prodlení našich dodavatelů. Pokud překročime potvrzené dodací termíny, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,
jestliže ani v přiměřené dodatečné lhůtě, které činí nejméně čtyři týdny, dodávku neuskutečníme. Vyloučeny jsou nároky na
náhradu škody v důsledku opožděného dodání nebo nesplnění, ledaže bychom jednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Krátkodobé překročení dodacích lhůt není považováno za porušení smlouvy a nezakládá právo objednatele na náhradu
škody ani na odstoupení od smlouvy. Vyloučen je i jakýkoliv nárok objednatele na penále nebo smluvní pokutu. Nejsme
povinni dodávat tak dlouho, dokud se objednatel nachází v prodlení s jednou ze splatných plateb z existujících obchodních
vztahů s objednatelem nebo dokud nejsou vyjasnény všechny podrobností předmětné objednávky.

&. množsrevuí ODCHYLKY, DÍLČÍ DODÁVKY
Odchylky v rozměrech, hmotnosti a kvalitě jsou přípustné podle DIN/EN, příslušných pravidel obchodního styku platných v
ČR. Jiné odchylky vyžadují zvláštní dohodu. Pokud jde o dodávané množství, vyhrazujeme si právo na tolerancí +!— 10 %.
Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou považovány za samostatný obchod a budouodpovídajlcím způsobem vyfakturovány. Při
dílčích dodávkách hradí veškeré vznikající přepravní náklady objednatel.
'6. Přechod nebezpečí škody na věci
Jakmile opustí zboží náš sklad nebo příslušný závod nebo jakmile byl objednatel informován o připravenosti dodávky,
přechází na něj nebezpečí škody na věci.

?. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vrácení zboží a výměna dodaného zboží jsou možné pouze s naším výslovným předchozím souhlasem, nedošlo-li k němu
v důsledku odstoupení od smlouvy nebo v rámci odpovědnosti za vady. V souvislosti s tim vzniklé náklady hradí objednatel.
U zboží bezvadných a nezměněných vlastností vystavíme dobropis na materiál s odečtením manipulačního poplatku ve
výši 25 % hodnoty zboží, minimálně ale 2000,00 Kč. Na zakázku vyrobené zboží, zboží. které není v sortimentu, a přířezy
materiálu nemohou být vráceny.
8. Odpovědnost za vady
Vůči objednatelům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odpovídá společnost
Blecha cz za vady s tím omezením, že je její odpovědnost omezena pouze na vady materiálu, výrobní a konstrukční vody,
které budou oznámeny před uplynutím 24 měsíců po datu výroby a před předáním koncovému objednateli.
8.1. Důkazní břemeno
Oůkazní povinnost týkající se existence vad v okamžiku předáni přísluší objednateli.
8.2. Vyloučení regresní odpovědnosti
Vylučuje se jakýkoliv nárok na náhradu za plnění, které poskytl objednatel svému koncovému zákazníkovi na základě jeho
odpovědnosti za vady či jím poskytnuté záruky vůči tomuto koncovému zákazníkovi.
8.3. Vyloučení odpovědnosti za vady
Veškeré nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže budou na zboží prováděny změny či jiné zásahy třetími. společ—
ností Blecha CZ nepověřenými osobami. Neručíme za poškození zboží způsobené třetími osobami (v průběhu dodávky
třetími osobami nebo při zabudování zákazníkem nebo třetími osobami). Za případné provedené náhradní plnění odpo-
vídáme pouze do výše dastnich nákladů. V tomto případě převezmeme podle našeho uvážení bud' odstranění vad do
použitelného stavu. jsou-li vady odstranitelné, nebo výměnu zboží za nové. Další nebo jiné nároky jsou vyloučeny.
8.4. Reklamace í oznámení vad
Objednatel musí bez zbytečného odkladu zkontrolovat, jestli je. množství a kvalita dodaného zboží v souladu se smlouvou
o je vhodné pro dohodnutý způsob použití. Pokud bude od této kontroly zcela nebo částečně upuštěno, nebo nebudou
zjevné vady uplatněny písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží. považuje se

zboží vzhledem ktěmto vadám resp. dohodnutému použítí za bezvadné. Skryté vady musí být uplatněny bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, respektive poté, co je objednatel mohl při včasné prohlídce a dostatečně péči zjistit. nejpozději
ale do 6 měsíců po převzetí zboží. Odpovědnost za vady je vyloučena, pokud vada vznikne po přechodu nebezpečí ško-
dy na věci, lhostejno zjakého důvodu. Reklamace nezbavují povinnosti dodržovat dohodnuté platební podmínky. Nároky
vyplývající z odpovědnosti za vady předpokládají v každém případě, že objednatel prokáže existencí vady při předání,
Za vady materiálu odpovídáme pouze tehdy. pokud jsme mohli vadu roznoznat za použití odborné péče, a to pouze v rámci
odpovědnosti našeho dodavatele příslušného materiálu za vady. Za vady všech současně dodávaných výrobků a zboží
třetích osob odpovídá Blecha CZ jen v rozsahu, ve kterém vůči němu odpovídají výrobci a dodavatelé těchto výrobků a
zboží. Kromě “*“ “' * „ ' “„ ' “' *“ „. .gd, -',. “ “za žádné škodyjakékoliovahy, nebozevbu-
doucnu vzniklé škody, íedažeby byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Odpovědnost společnosti Blecha CZ za
jakoukolivjinou způsobenou škodu se tímto vylučuje. Nároky třetích osob, jakož i náhrada škod způsobených vadami nebo
následné škody se vylučují ve stejném rozsahu. Pokud by ale na základě platných nebo budou cích kogentních zákonných
ustanovení byla přesto uplatněna odpovědnostní náhrada za tyto škody, pak bude omezena na hodnotu dodaného zboží.

9. STORNO
Pokud objednatel neplatné odstoupí od smlouvy, bude tento úkon považován za návrh objednatele na ukončení smlouvy
uhrazením odstupného ve výši 25 % hrubé částky objednávky s tím, že objednatel bude povinen nahradit dodavateli
případnou škodu vzniklou v důsledku ukončení smlouvy jdoucí nad rámec odstupného Dodavatel dle svého uvážení
objednateli sdělí, že trvá na splnění smlouvy, nebo přijme návrh na ukončení smlouvy zaplacením odstupného stím. že
smlouva vlakovém případě končí zaplacením dostupného.

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny. Objednatel nese všech-
ny související náklady od okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, nikoliv od okamžiku přechodu vlastnického
práva. V případě jakéhokoliv prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je objednatel povinen na výzvu společnosti
Blecha CZ předmětné zboží předat dodavateli a ten je vrátí objednateli až po úplném uhrazení kupní ceny. Při přístupu
třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví musí objednatel poukázat na vlastnické právo Blecha CZ a neprodleně
společnost Blecha CZ o těchto zásazích informovat. i přes výhradu vlastnictví nese objednatel nebezpečí zničení, ztráty
nebo zhoršení zboží. Objednatel je povinen pojistit dodané zboži odpovídajícím způsobem proti všem rizikům a pečlivě
ho uložit a skladovat. Objednatel je povinen zajistit vinkulaci pojistného plnění v náš prospěch, respektive postoupit
nároky na pojistné plnění za pojištěná zboží na společnost Blecha CZ. Pokud objednatel zpracováním, zcizením, smi—
sením nebo spojením našeho zboží získá pohledávky vůči třetím osobám, má objednatel povinnost v případě prodlení s
úhradou kupní ceny za námi dodané zboží za účelem zajištění úhrady postoupit tyto pohledávky na společnost Blecha
CZ. Objednatel se zavazuje informovat tyto třetí osoby včas o tomto postoupení, sdělit nám na požádání identifikační
údaje této osoby a poskytnout nám všechny informace potřebné k uplatnění našich právztohoto postoupení. Objednatel
není oprávněn kzajišťovacímu převodu vlastnického práva nebo zastavení zboží, k němuž je uplatněna výhrada našeho
vlastnictví. Při smíseni, spojení nebo zpracování zboží objednatelem je tento povinen v případě, že ještě nedošlo k
úhradě kupní ceny za námi dodané zboží, převést na nás k zajištění úhrady zbývající kupní ceny odpovídající spolu--
vlastnický podíl na věci takto vzniklé. Objednatel má povinnost předmětné zboží na naši výzvu vrátit, pokud Blecha
CZ obdrží špatnou úvěrovou zprávu o objednateli, pokud bylo protestováno proti akceptaci směnky objednatele, nebo
pokud dojde k podstatnému zhoršení jeho hospodářské situace; dodavatel je vtakových případech oprávněn od smlouvy
odstoupit. Dále musí objednatel odpovídajícími záznamy zaznamenat, případně i na zboží, je-li to možné, existenci naši
pohledávky, resp. našeho vlastnictvi.

11. NÁKLADY NA cent.
Náklady na objednatelem požadovaný nebo námi. resp. naším smluvním partnerem, za nežhytný považovaný obal. po—
nese objednatel a tyto náklady mu budou dodavatelem vyúčtovány. Ochranné alnebo. přepravní prostředky zajistíme
podle našich zkušeností na náklady objednatele. Náklady na odvezeni a vhodnou likvidaci obalovéhomateríálu- hradí-
objednatel. Obalový materiál nebere Blecha CZ zpět.

12. DORUČENÍ FAKTURY
Odběratel timto výslovně souhlasí s doručením faktury elektronickou cestou. Dále musí zajistit, aby mohly být všechny-
naše elektronické zásilky řádně doručené na jim uvedenou emailovou adresu a aby byly technické zařízení jako např.
programy 5 filtry nebo firewalís vhodně nastavené. Případné automatické, elektronické písemné odpovědi na nás nemo—'
hou být zohledňovány a nebrání platnému doručení. lngrid i.. Blecha Ges. m. b. H neodpovídá za škody, které vyplývají-
z oproti doručení poštou jistě vyššího rizika elektronického doručení faktury přes email. Odběratel nese zvýšené riziko-'
přístupu nepovolenou třetí osobou. které vzniká při ukládání elektronické faktury.
Dále je odběratel povinen neprodleně informovat o změně emailové adresy. Zásilky faktur na odběratelem naposledy
uvedenou emailovou adresu se považují za obdržené ikdyž odběratel neoznámil změnu jeho emailové adresy.
Odběratel může účastnazasliáuí faktu. , " ?fušitalc„ ' * ,. LZ:. .h.: . emailu, la xu nebo |istu.Po obdržení &
zpracovánízrušeni budou od tohoto momentu odběrateli faktu rydoručené poštou na adresu, kterou nám naposledy uvedl.

13. OCHRANA DAT
Odběratel výslovně souhlasí, aby byly jeho osobní data, a to jméno ltirma, povolání, datum narození. obchodni regis-
trační čislo. oprávnění k zastupování, kontaktní osoba, obchodni adresa a jiné adresy zákazníka, telefonní číslo, Fax
číslo, emailová adresa, bankovní spojení, data o kreditních kartách, daňové identifikační číslo za účelem plnění smlouvy
a péče o zákazníka, tak na vlastní reklamní účely, např. k zaslání nabídek, reklamních prospektů a listů s novinkami
(v papírové a elektronické formě), jakož i za účelem odkazu na k zákazníkovi existujici nebo někdejší obchodni vztah
(doporučující odkaz) elektronicky zaznamenány, uloženy a zpracovány. Tento souhlas může být kdykoli odvolán a to
písemně prostřednictvím emailu, faxu nebo listu.
Zákazník souhlasí, abychom informovali úvěrové instituce o zahájení a ukončení obchodního vztahu. Obzvláště jsme
oprávnění hlásit pohledávky, odepření šeku & proplaceni směnky. žádost o rozhodnutí o upomínce, vznesení žaloby na
zaplacení při nesporné pohledávce, zahájení opatření pro vymáhání dluhů, zamítnutí nebo změnu pojištění pohledávek
u pojistitele úvěru.
Poznámka: Údaje zákazníků nebo zúčastněných třetích osob jsou námi uloženy a zpracovány pomocí výpočetní tech-
niky do takové míry, do jaké je to pro řádnou realizaci smluvních vztahů potřebné.

14. MÍSTO PLNĚNÍ A sououi Phissušuosr
Jako místo plnění bylo dohodnuto sídlo dodavatele. Pro veškeré právní vztahy řídící se těmito všeobecnými obchodni—
mí podmínkami mezi Blecha CZ a zákazníky Blecha C2 platí české hmotné právo s vyloučením kolizních norem me—
zinárodního práva soukromého, především pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Aplikace Vídeňské úmluvy o
mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. Smluvním jazykem je čeština. Pro spotřebitelské obchody platí zákonná
ustanoveni občanského soudního řádu, č. 99/1903 Sb., ve všech ostatních případech platí následující: Smluvní strany
se dohodly najurísdikcí českých soudů. Místně příslušným je věcně příslušný soud v místě sídla společnosti Blecha CZ.

15. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
V případě, že jednotlivá ustanoveni těchto všeobecných obchodních podmínek budou neplatná nebo neúčinná, ne-
dotýká se to platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení či ostatních smluv uzavřených na základě těchto všeobecných
obchodních podmínek. Bude-li třeba. použije se namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení taková
úprava, která právně přípustným způsobem nejblíže odpovídá danému hospodářskému účelu.

ts. ZÁKONNÁ omezeni
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se aplikují pouze vtom rozsahu, ve kterém nejsou v roZporu s
kogentními ustanoveními českého právního řádu. Těmito obchodními podmínkami nejsou především dotčena kogentní
ustanovení českého právního řádu na ochranu spotřebitele. —-»
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