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×ň Ę†»±ľ»˝˛7 ·˛ş±®łż˝»
ÍŘ×ÓßÜĆË Řż˛Ľ»´ ŮłľŘó±®ąż˛·¦ż ní složka (dále jen ś°®±Ľ?Şż¶3˝3Ť÷ ¶» ±ľ˝¸±Ľ˛3ł ¦ż¬±«°»˛3ł °±´» ˛±¬·
Í¸·łżĽ¦« Řż˛Ľ»´ŮłľŘ řĽ?´» ¶»˛ ś°±´» ˛±¬Ť÷ Ş »µ7 ®»°«ľ´·˝»ô µĽ» » ¦żľ#Ş? ·˛ş±®ł±Ş?˛3ł ± °®±Ľ«µ¬»˝¸
°±´» ˛±¬· Ş ±ľ´ż¬· ·˛¬®«ł»˛¬?´˛3˝¸ ż˛ż´§¬·˝µ#˝¸ ° 3¬®±¶ ô ° 3¬®±¶ °®± ¬»¬±Ş?˛3 łż¬»®·?´ ż °»˝·?´˛3˝¸
° 3¬®±¶ °®± ´·ş» ˝·»˛˝»ô ¶»¶·˝¸ °®±Ľ»¶»ł ż ˛?´»Ľ˛±« ·˛¬ż´ż˝3 Ş »¬˛ ¦ż†µ±´»˛3 ±ľ´«¸§ô ¦?®« ˛3ł ż °±¦?®« ˛3ł
»®Ş·»łô ±Ş ±Ş?˛3łô Şż´·Ľż˝3 ż ż°´·µż ˛3 °±Ľ°±®±«ň
××ň Ć?µ´żĽ˛3 «¬ż˛±Ş»˛3
Ě§¬± Ş†»±ľ»˝˛7 ±ľ˝¸±Ľ˛3 °±Ľł3˛µ§ řĽ?´» ¶»˛ śĘŃĐŤ÷ «°®żŞ«¶3 Ş¦¬ż¸§ ł»¦· µ«°«¶3˝3ł ż °®±Ľ?Şż¶3˝3ł ° · °®±Ľ»¶·
°®±Ľ«µ¬ °±´» ˛±¬· Ş »µ7 ®»°«ľ´·˝»ň Đ±µ«Ľ µ«°˛3 ł´±«Şż · °3»ł˛? ±ľ¶»Ľ˛?Şµż °±¬Ş®¦»˛? °®±Ľ?Şż¶3˝3ł
˛»±ľż¸«¶» ±Ľ´·†˛±« &°®żŞ«ô 3Ľ3 » ±ľ˝¸±Ľ˛3 Ş¦¬ż¸ ł»¦· °®±Ľ?Şż¶3˝3ł ż µ«°«¶3˝3ł ¬ ł·¬± ĘŃĐ Ě§¬± ĘŃĐ ¶±«
µ«°«¶3˝3ł µ Ľ·°±¦·˝· ˛ż ©»ľ±Ş#˝¸ ¬?˛µ?˝¸ °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ó ©©©ň¸·łżĽ¦«ň˝¦ň Ë¦żŞ »˛3ł µ«°˛3 ł´±«Ş§ ˛»ľ±
objednáním od prodávajícího kupující stvrzuje, že j»  ¬ ł·¬± ĘŃĐ »¦˛?ł»˛ň
Veškerá komunikace elektronickou poštou se považuje ¦ż Ľ±®« enou až po zp ¬˛7ł °±¬Ş®¦»˛3 ±Ľ ° 3¶»ł˝»ô ˛»
ż«¬±łż¬·˝µ±«ô ˛»ľ± °±¬Ş®¦»˛3ł ¬»´»ş±˛»łň
×××ň Ő«°˛3 ł´±«Şżô ±ľ¶»Ľ˛?Şµż
ďň Ő «¦żŞ »˛3 µ«°˛3 ł´±«Ş§ ł»¦· °®±Ľ?Şż¶3˝3ł ż µ«°«¶3˝3ł Ľ±˝hází okamžikem, kdy prodávající písemn
°±¬Ş®Ľ3 µ«°«¶3˝3ł« ¶»¸± °3»ł˛±« ±ľ¶»Ľ˛?Şµ«ô ˛»ľ± µĽ§ ¶» ł»¦· °®±Ľ?Şż¶3˝3ł ż µ«°«¶3˝3ł «¦żŞ »˛ż µ«°˛3
ł´±«Şż Ş ´·¬·˛˛7 °±Ľ±ľ ň
îň Đ3»ł˛7 ±ľ¶»Ľ˛?Şµ§ µ«°«¶3˝3¸± ł«3 ±ľż¸±Şż¬ ¶»¸± ·Ľ»˛¬·ş·µż ˛3ô µ±˛¬żµ¬˛3 ż şżµ¬«®ż ˛3 &Ľż¶»ô °»˝·ş·µż˝· ż
množství objednávaného zboží, cenu zboží dle cenové nabídky prodávajícího a požadovaný termín a místo
dodání zboží. Cenovou nabídku zasílá prodávající ku°«¶3˝3ł« şż¨»ł ˛»ľ± »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ô ° »Ľ
« ·˛ ˛3ł ±ľ¶»Ľ˛?Şµ§ô ż ¬± ˛ż ¦?µ´żĽ °±°¬?Şµ§ µ«°«¶3˝3¸±ň Ý»˛±Ş? ˛żľ3Ľµż ł? °´ż¬˛±¬ íđ Ľ˛ ±Ľ ¶»¶3¸±
Ľ±®« »˛3 µ«°«¶3˝3ł«ň Đ3»ł˛? ±ľ¶»Ľ˛?Şµż µ«°«¶3˝3¸± ł«3 ľ#¬ °®±Ľ?Şż¶3˝3ł« Ľ±®« »˛ż ±±ľ˛
·
°®±¬ ednictvím držitele poštovní licence na poštovní adr»« °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ˛»ľ± Ş ° 3°żĽ objednávky zboží
nevyžadujícího instalaci rovn ž faxem nebo elektronickou poštou. Objednávka u ·˛ ˛? ¬»´»ş±˛·˝µ§ ł«3 ľ#¬
µ«°«¶3˝3ł °±¬Ş®¦»˛ż °3»ł˛ ¦° ±ľ»ł Ľ´» ° »Ľ»†´7 Ş ¬§ Ľ± í Ľ˛ ô ¶·˛żµ µ ˛3 ˛»ľ«Ľ» ° ihlíženo.
íň Đ ijetí objednávky zboží vyžadujícího instalaci potvrĽ3 °®±Ľ?Şż¶3˝3 µ«°«¶3˝3ł« ş±®ł±« ˛?Ş®¸« µ«°˛3 ł´±«Ş§
Ş ´·¬·˛˛7 °±Ľ±ľ ±°ż¬ »˛7¸± °±Ľ°·»ł °®±Ľ?Şż¶3˝3¸±ô µ¬»®# Ş» ĽŞ±¶3ł Ş§¸±¬±Ş»˛3 Ľ±®« 3 µ«°«¶3˝3ł« ±±ľ˛
˛»ľ± °®±¬ ednictvím držitele poštovní licence na adresu, kter±« µ«°«¶3˝3 «Ş»Ľ´ Ş °3»ł˛7 ±ľ¶»Ľ˛?Ş˝»ň
Í±«¸´ż3ó´· µ«°«¶3˝3  ˛?Ş®¸»ł µ«°˛3 ł´±«Ş§ô ° ·°±¶3 µ ˛ ł« Ş ¶ °±Ľ°· ż ¶»Ľ˛± °±Ľ»°ż˛7 Ş§¸±¬±Ş»˛3
Ľ±®« 3 Ľ± ë Ľ˛ od jeho obdržení prodávajícímu, a to bu ±±ľ˛ ˛»ľ± °®±¬ ednictvím držitele poštovní
´·˝»˛˝» ˛ż °±†¬±Ş˛3 żĽ®»« °®±Ľ?Şż¶3˝3¸±ň Ő«°˛3 ł´±«Şż ¶» «¦żŞ ena okamžikem, kdy je opat »˛ż °±Ľ°·§
±ľ±« ł´«Ş˛3˝¸ ¬®ż˛ň
ěň Đ ijetí objednávky zboží nevyžadujícího instalaci m že prodávající potvrdit kupujícímu faxem nebo
»´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ň Ő «¦żŞ »˛3 µ«°˛3 ł´±«Ş§ Ş ¬żµ±Ş7ł ° 3°żĽ dojde okamžikem, kdy je potvrzení
°®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ± ° ·¶»¬3 ±ľ¶»Ľ˛?Şµ§ Ľ±®« »˛± µ«°«¶3˝3ł«ň
IV. Dodání zboží
1. Prodávající dodá kupujícímu zboží do 14 týdn ±Ľ «¦żŞ »˛3 µ«°˛3 ł´±«Ş§ň Đ esné datum dodání zboží sd ´3
°®±Ľ?Şż¶3˝3 µ«°«¶3˝3ł« ˛»¶ł7˛ í Ľ˛§ ° »Ľ»łô ż ¬± »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±« ˛»ľ± şż¨»łň
îň Đ · ° evzetí zboží vyžadujícího instalaci prodávajícím od ° »°®żŞ˝» ¶» µ«°«¶3˝3 °±Ş·˛»˛ ¦µ±˛¬®±´±Şż¬ô ¦Ľż
nejsou poškozeny obaly, zda je zboží kompletní a zdż ° · ¶»¸± ° »Ş¦»¬3 ż łż˛·°«´ż˝· ľ§´± °®?Ş˛ ±®·»˛¬±Ş?˛±
řĽ?´» ¶»˛ ś°®Ş±¬˛3 °®±¸´3ĽµżŤ÷ň Đ evzetí zboží od p »°®żŞ˝» ¬Ş®¦«¶» µ«°«¶3˝3 Ş#ł °±Ľ°·»ł ° »°®żŞ˛3˝¸
Ľ±µ«ł»˛¬ . Tímto okamžikem p »˝¸?¦3 ±Ľ°±Ş dnost za zboží na kupujícího. Zjistí-li kupující p · °®Ş±¬˛3
°®±¸´3Ľ˝» ŞżĽ§ô ¶» °±Ş·˛»˛ »°ż¬  ° »°®żŞ˝»ł °®±¬±µ±´ ± ¦¶·†¬ ˛#˝¸ ŞżĽ?˝¸ ż °± 3Ľ·¬ ± ˛·˝¸ ş±¬±Ľ±µ«ł»˛¬ż˝·ň
3. Po prvotní prohlídce je kupující povinen uložit nevybalené zboží ve stavu, v jakém jej p »Ş¦ż´ ±Ľ ° »°®żŞ˝» ż
dále s ním nemanipulovat až do doby, kdy bude zboží ¦ż & ż¬· °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ±Ľľ±®˛ Ş§ľż´»˛± ż °®±¸´7Ľ˛«¬±

ď

¦ż & »´»ł ¶»¸± ˛?´»Ľ˛7 ·˛¬ż´ż˝» °®±Ľ?Şż¶3˝3łň Đ±®«†»˛3 ¬7¬± °±Ş·˛˛±¬· ł? ¦ż ˛?´»Ľ»µ ¦?˛·µ ±Ľ°±Ş Ľ˛±¬·
°®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ¦ż ° ípadné vady zboží v »¬˛ ¶»¸± ˛»&°´˛±¬·ň
ěň Ę ° 3°żĽ dodávky zboží nevyžadujícího instalaci prodávajícíł ¶» µ«°«¶3˝3 °±Ş·˛»˛ °®±Ş7¬ Ľ»¬ż·´˛3 °®±¸´3Ľµ«
zboží bez zbyte ˛7¸± ±Ľµ´żĽ« °± ¶»¸± ° »Ş¦»¬3 ±Ľ ° »°®żŞ˝»ň Đ ípadné vady zboží je kupující povinen
˛»°®±Ľ´»˛ ô ˛»¶°±¦Ľ ¶· Ş†żµ Ľ± ë °®ż˝±Ş˛3˝¸ Ľ˛ ±Ľ ° evzetí zboží od p »°®żŞ˝»ô «°´ż¬˛·¬ °3»ł˛ «
°®±Ľ?Şż¶3˝3¸±ô ż ¬± ľ« şż¨»ł ˛»ľ± »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ň
ëň Í±« ástí dodávky zboží jsou uživatelské manuály a u p 3¬®±¶ ®±Ş˛ ž prohlášení o shod ¦ż 3¦»˛3 Ľ´» ¦?µ±˛ż
ň îîńďççé Íľň
6. Okamžikem p evzetí zboží od p »°®żŞ˝» ° »˝¸?¦3 ˛»ľ»¦°» í škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.
V. Instalace zboží, zaškolení obsluhy a p »Ľ?˛3 ·˛¬ż´±Şż˛7¸± ş«˛µ ního zboží
ďň Ö»ó´· ±« ástí dodávky zboží i jeho instalace, zahájí ji prod?Şż¶3˝3 ˛»¶°±¦Ľ ¶· Ľ± íđ Ľ˛ od dodání zboží
kupujícímu. V téže lh ¬ ľ«Ľ» ¦ż¸?¶»˛± ¦?µ´żĽ˛3 ¦ż†µ±´»˛3 ±ľ´«¸§ Ş ¬®Ş?˛3 ď °®ż˝±Ş˛3¸± Ľ˛»ň Đ »˛# ¬»®ł3˛
instalace zboží a zaškolení obsluhy sd ´3 °®±Ľ?Şż¶3˝3 µ«°«¶3˝3ł« Ľ± í Ľ˛ od dodání zboží kupujícímu, a to
şż¨»ł ˛»ľ± »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ň
îň Ő«°«¶3˝3 °±¬Ş®Ľ3 °®±Ľ?Şż¶3˝3ł« ˛»¶°±¦Ľ ¶· ďđ Ľ˛ ° ed datem instalace zboží, že místo instalace je p ·°®żŞ»˛±
dle požadavk °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± «Ş»Ľ»˛#˝¸ Ş śĐ±Ľł3˛µ?˝¸ °®± ·˛¬ż´ż˝·Ť ¬Ş± 3˝3˝¸ ˛»Ľ3´˛±« ±« ?¬ µ«°˛3
ł´±«Ş§ô ż ¬± şż¨»ł ˛»ľ± »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ň Í¬»¶˛#ł ¦° ±ľ»ł ż Ş» ¬»¶˛7 ´¸ ¬ °±¬Ş®Ľ3 µ«°«¶3˝3
prodávajícímu jím navržený termín instalace a zaško´»˛3 ±ľ´«¸§ň Đ± Ľ±ľ« °®±Ľ´»˛3 µ«°«¶3˝3¸±  °±¬Ş®¦»˛3ł
Ş#†» «Ş»Ľ»˛#˝¸ ·˛ş±®łż˝3 ˛»˛3 °®±Ľ?Şż¶3˝3 Ş °®±Ľ´»˛í se zahájením instalace zboží a zaškolení obsluhy.
3. Po instalaci zboží provede prodávající základní ¬»¬§ ¶»¸± ş«˛µ ˛±¬· ż ·˛¬ż´±Şż˛7 ş«˛µ ní zboží p »Ľ?
µ«°«¶3˝3ł«ň Ń ° »Ľ?˛3 ż ° »Ş¦»¬3 ·˛¬ż´±Şż˛7¸± ş«˛µ ního zboží bude sepsán protokol podepsaný ob łż
ł´«Ş˛3ł· ¬®ż˛żł·ň
Ę×ň Đ´ż¬»ľ˛3 °±Ľł3˛µ§
ďň Ő«°˛3 ˝»˛ż ¶» °´ż¬˛? ˛ż ¦?µ´żĽ şżµ¬«®§ Ş§¬żŞ»˛7 °®±Ľ?Şż¶3˝3ł Ľ± ďě Ľ˛
a) od dodání zboží, jedná-li se o zboží, které nevyžaduje instalaci prodávajícím, nebo
ľ÷ ±Ľ ° »Ľ?˛3 ·˛¬ż´±Şż˛7¸± ş«˛µ ního zboží kupujícímu, nejpozd ¶· Ş†żµ Ľ± íđ Ľ˛ od dodání zboží
µ«°«¶3˝3ł«ň
îň Ő«°˛3 ˝»˛ż ¶» °´ż¬˛? Ľ± íđ Ľ˛ ±Ľ ¶»¶3¸± Ľ±®« »˛3 µ«°«¶3˝3ł«ô ż ¬± ľ»¦¸±¬±Ş±¬˛3ł ° »Ş±Ľ»ł ˛ż ľż˛µ±Ş˛3
& »¬ °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± «Ş»Ľ»˛# Ş» şżµ¬« »ň Ę ° 3°żĽ °±˝¸§ľ˛±¬3 ± Ľż¬« Ľ±®« »˛3 şżµ¬«®§ µ«°«¶3˝3ł« » şżµ¬«®ż
považuje za doru »˛±« ëň Ľ»˛ ˛?´»Ľ«¶3˝3 °± Ľ˛· ¶»¶3¸± Ş§¬żŞ»˛3ň
íň Ő ° echodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího ˛ż µ«°«¶3˝3¸± Ľ±˝¸?¦3 &°´˛#ł ¦ż°´ż˝»˛3ł µ«°˛3
˝»˛§ň
Ę××ň Ć?®«µż ¦ż ¶żµ±¬ô ®»µ´żłż˝»
ďň Đ®±Ľ?Şż¶3˝3 °±µ§¬«¶» µ«°«¶3˝3ł« ¦?®«µ« ¦ż ¶żµ±t zboží v trvání 12 m 3˝ ±Ľ ° »Ľ?˛3 ·˛¬ż´±Şż˛7¸±
ş«˛µ ního zboží kupujícímu, maximáln Ş†żµ Ş ¬®Ş?˛3 ďę ł 3˝ od dodání zboží kupujícímu. V p 3°żĽ zboží
nevyžadujícího instalaci prodávajícím po 3˛? ďî ł 3 ˛3 ¦?®« ˛3 Ľ±ľż ľ žet okamžikem dodání zboží
µ«°«¶3˝3ł«ň
îň Ć?®« ní doba se prodlužuje o dobu oprav provád ˛#˝¸ Ş ¶»¶3ł °® ľ ¸«ň
íň Ć?®«µż ¦ż ¶żµ±¬ » ˛»Ş¦¬ż¸«¶» ˛żć
ż÷ °±¬ »ľ˛3 łż¬»®·?´ô ˛ż µ¬»®# » Ş¦¬ż¸«¶» ¦?®«µż ¦ż ľ»¦ŞżĽ˛# ¬żŞ ° · ° »Ş¦»¬3 µ«°«¶3˝3ł
ľ÷ ˛ż ° 3¬®±¶» · µ±ł°±˛»˛¬§ô µ¬»®7 ˛»ľ§´§ ·˛¬ż´±Ş?˛§ °®±Ľ?Şż¶3˝3ł
˝÷ ˛ż ŞżĽ§ô µ¬»®7 ľ§´§ ¦° ±ľ»˛§ ˛»Ľľż´±¬3ô ˛»±Ľľ±®˛#ł ¦ż˝¸?¦»˛3ł · &ł§´˛ ¦» ¬®ż˛§ µ«°«¶3˝3¸±
Ľ÷ ˛ż ±ş¬©ż®±Ş7 ¦?ŞżĽ§ ¦° ±ľ»˛7 ·˛¬ż´ż˝3 Ľż´†3˝¸ ±ş¬©ż®»ô ¸ż®Ľ©ż®» ˛»ľ± Ş´·Ş»ł Ş·® ¦ż˛»»˛#˝¸ Ľ±
§¬7ł« µ«°«¶3˝3łň
4. Vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakos¬ô ¶» µ«°«¶3˝3 °±Ş·˛»˛ «°´ż¬˛·¬ « °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ľ»¦
¦ľ§¬» ˛7¸± ±Ľµ´żĽ«ô ˛»¶°±¦Ľ ¶· Ş†żµ Ľ± ë °®ż˝±Ş˛3˝¸ Ľ˛ °± ¶»¶·˝¸ ¦¶·†¬ ˛3ň Ë°´ż¬˛ ní vad zboží musí být
« ·˛ ˛± °3»ł˛ Ş °®ż˝±Ş˛3 Ľ˛§ Ş Ľ±ľ ±Ľ čćđđ ¸±Ľň Ľ± ďëćđđ ¸±Ľňô ż ¬± şż¨»ł · »´»µ¬®±˛·˝µ±« °±†¬±«ň
Ę °3»ł˛7ł «°´ż¬˛ ˛3 ŞżĽ ł«3 µ«°«¶3˝3 «Ş7¬ Š ÍŇ ŞżĽ˛7¸± ° 3¬®±¶» ř° 3°żĽ˛ ° »˛±« ·Ľ»˛¬·ş·µż˝· ¶·˛7¸±
vadného zboží), popis vady, identifika ˛3 ż µ±˛¬żµ¬˛3 &Ľż¶» ±±ľ§ô µ¬»®? «°´ż¬˛ ˛3 ŞżĽ§ « ·˛·´żň
?Ľ˛ «°´ż¬˛ né vady zboží je prodávající povinen do 5 pracovníc¸ Ľ˛ °± ¶»¶·˝¸ «°´ż¬˛ ˛3 Ľ´» ¶»¶·˝¸ °±Şż¸§
ëň
ľ« ±Ľ¬®ż˛·¬ô ˛»ľ± ¦ż¸?¶·¬ ¶»¶·˝¸ ±Ľ¬®ż ±Ş?˛3ň
Ę×××ň Íż˛µ˝»ô ±Ľ¬±«°»˛3 ±Ľ µ«°˛3 ł´±«Ş§
ďň Ę ° 3°żĽ °®±Ľ´»˛3  &¸®żĽ±« µ«°˛3 ˝»˛§ô ¶» µ«°«¶3˝3 °±Ş·˛»˛ ¦ż°´ż¬·¬ °®±Ľ?Şż¶3˝3ł« &®±µ ¦ °®±Ľ´»˛3 Ş» Ş#†·
0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení, nejvýše však 5% z kupní ceny zboží.
îň Ę ° 3°żĽ prodlení prodávajícího s dodáním zboží · » ¦ż¸?¶»˛3ł ¶»¸± ·˛¬ż´ż˝»ô ¶» °®±Ľ?Şż¶3˝3 °±Ş·˛»˛
¦ż°´ż¬·¬ µ«°«¶3˝3ł« ł´«Ş˛3 °±µ«¬« Ş» Ş#†· đôđďű Ľ»˛˛ z kupní ceny zboží, nejvýše však 5% z kupní ceny
zboží.
íň Đ®±Ľ?Şż¶3˝3 ¶» ±°®?Ş˛ ˛ ±Ľ µ«°˛3 ł´±«Ş§ ±Ľ¬±«°·¬ Ş ° 3°żĽ °®±Ľ´»˛3 µ«°«¶3˝3¸±  &¸®żĽ±« µ«°˛3 ˝»˛§ ˛»ľ±
¶»¶3 ásti delšího než 30 dn ň Ę ¬żµ±Ş7ł ° 3°żĽ ¶» µ«°«¶3˝3 °±Ş·˛»˛ «¸®żĽ·¬ °®±Ľ?Şż¶3˝3ł« Ş»†µ»®7 ˛?µ´żĽ§
°±¶»˛7  ±Ľ¬±«°»˛3ł ±Ľ ł´±«Ş§ ż Ş®?¬·¬ °®±Ľ?Şż¶3címu zboží ve stavu, v jakém jej p »Ş¦ż´ Ş »¬˛ Ş†»˝¸
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±ľż´ , uživatelských manuál ż ¬ż˛Ľż®Ľ˛3¸± ° 3´«†»˛¬Ş3ň
Ő«°«¶3˝3 ¶» ±°®?Ş˛ ˛ ±Ľ µ«°˛3 ł´±«Ş§ ±Ľ¬±«°·¬ Ş ° 3°żĽ , že zboží nespl «¶» Ş Ľ±ľ ¶»¸± ° »Ľ?˛3
specifikace uvedené uživatelským manuálem a tyto vaĽ§ ¶±« ˛»±Ľ¬®ż˛·¬»´˛7ô ˛»ľ± ¶» °®±Ľ?Şż¶3˝3
¦ ¶żµ7¸±µ±´·Ş Ľ Ş±Ľ« ˛»±Ľ¬®ż˛3ň

×Čň Đ±¦?®« ˛3 »®Ş·
ďň Đ®±Ľ?Şż¶3˝3 ąż®ż˛¬«¶» Ľ±Ľ?Şµ« ˛?¸®żĽ˛3˝¸ Ľ3´ ô »®Ş·˛3 ż ż°´·µż ní podporu ve vztahu ke zboží, a to po dobu
ďđ ´»¬ ±Ľ «°´§˛«¬3 ¦?®« ní doby. Tyto dodávky a služby poskytuje prodávajíc3 µ«°«¶3˝3ł« ˛ż ¦?µ´żĽ
®?ł˝±Ş#˝¸ »®Ş·˛3˝¸ ł´«Ş ˛»ľ± · ş±®ł±« ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ ±ľ¶»Ľ˛?Ş»µň
îň Î?ł˝±Ş? »®Ş·˛3 ł´±«Şż «°®żŞ«¶» °®?Şż ż °±Ş·˛˛±¬· °®±Ľ?Şż¶3˝3¸± ż µ«°«¶3˝3¸± ° · °±µ§¬±Ş?˛3
°±¦?®« ˛3¸± »®Ş·«ô µ¬»®# ¦ż¸®˛«¶» °®»Ş»˛¬·Ş˛3 °®±¸´3Ľµ§ô preventivní údržbu zboží, kvalifika ní služby,
opravy zboží, prodej náhradních díl ż °±¬ »ľ˛3¸± łż¬»®·?´«ô ° 3°żĽ˛ i další služby vztahující se ke zboží,
na nichž se prodávající s kupujícím dohodnou.
Čň Ć?Ş ®» ˛? «¬ż˛±Ş»˛3
ďň Ě§¬± ĘŃĐ ˛żľ#Şż¶3 °´ż¬˛±¬· °± 3˛ż¶» ďňęňîđďďň
îň Đ®±Ľ?Şż¶3˝3 · Ş§¸®ż¦«¶» °®?Ş± ł ˛·¬ ¬§¬± ĘŃĐ ľ»¦ ° »Ľ˝¸±¦3¸± «°±¦±®˛ ˛3ň
íň Đ±µ«Ľ ˛»˛3 Ş ¬ ˝¸¬± ĘŃĐ ˛»ľ± Ş µ«°˛3 ł´±«Ş ¬ż˛±Ş»˛± ¶·˛żµô 3Ľ3 » °®?Şż ż °±Ş·˛˛±¬· ł´«Ş˛3˝¸ ¬®ż˛
° 3´«†˛#ł· «¬ż˛±Ş»˛3ł· ¦?µ±˛ż ň ëďíńďççď Íľňô ±ľ˝¸±Ľ˛3 ¦?µ±˛3µô Ş °´ż¬˛7ł ¦˛ ˛3ň
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