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Obchodní podmínky
Ve?keré ceny na na?ich webových stránkách jsou v?etn? DPH!
Pro velkoobchodní odb?ratele:
Pokud máte o toto zbo?í zájem, po?ádáme Vás nejd?íve o registraci zasláním ?L v oboru p?íslu?ném
zam??ení velkoobchodního sortimentu a Registraci o DI? + faktura?ní a dodací adresu v?etn? telefonních
?ísel a ostatních kontakt?. Následn? po registraci a kontrole Va?í firmy Vám budou zp?ístupn?ny
velkoobchodní ceny a zaslány aplika?ní katalogy. Ceny jsou uvedeny v?etn? DPH.
V?eobecná ustanovení pro spot?ebitele
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchod? www.steelpro.cz [1] Podmínky blí?e
vymezují a up?es?ují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník,
spot?ebitel). Ve?keré smluvní vztahy jsou uzav?eny v souladu s právním ?ádem ?eské republiky. Je-li
smluvní stranou spot?ebitel, ?ídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené ob?anským zákoníkem (?.
40/1964 Sb.) a zákonem o ochran? spot?ebitele (?. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, ?ídí se
vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, ?. 513/1991 Sb., v?e ve zn?ní novel.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, ?e se seznámil s t?mito obchodními podmínkami, jako? i
reklama?ním ?ádem a ?e s nimi souhlasí. Kupující je zárove? dostate?n? informován p?ed vlastním
odesláním objednávky o mo?nosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklama?ním ?ádem.
Vymezení pojm?
Spot?ebitelská smlouva ? smlouva kupní, o dílo, p?ípadn? jiné smlouvy dle ob?anského zákoníku, pokud
smluvními stranami jsou na jedné stran? spot?ebitel a na druhé stran? dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající ? je osoba, která p?i uzavírání a pln?ní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské ?innosti. Je to podnikatel, který p?ímo nebo prost?ednictvím jiných podnikatel? dodává
kupujícímu výrobky nebo poskytuje slu?by.
Spot?ebitel (kupující) je osoba, která p?i uzavírání a pln?ní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské ?innosti. Je to fyzická ?i právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo u?ívá
slu?by za jiným ú?elem ne? pro podnikání s t?mito výrobky nebo slu?bami.
Kupní smlouva ? objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzav?ena

momentem doru?ení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením
objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají
vzájemná práva a povinnosti.
Dodací podmínky
Zbo?í zasíláme po?tou v den objednávky, nebo druhý pracovní den, pokud je zbo?í na sklad?, v
opa?ném p?ípad? do 14 pracovních dní. O odeslání zbo?í i o stavu va?í objednávky budete
pravideln? informováni e-mailem nebo telefonem.
Z d?vod? velkého zájmu o zbo?í m??e dojít ke zpo?d?ní dodání. V takovém p?ípad? p?ijm?te na?i
omluvu. O zpo?d?ní dodávky nebo vyprodání zbo?í budete informováni a to bu? emailem, nebo
pomocí telefonem. D?kujeme za pochopení. Zabýváme se i velkoobchodním prodejem, proto se stav
skladu m?ní ka?dý den!!

Expedi?ní náklady
P?i nákupu nad 2000K? je po?tovné zdarma!!! (platí pouze pro neak?ní zbo?í, maloobchod a ?eskou
republiku). Automaticky p?i?azenou cenu po?tovného v tomto p?ípad? ode?ítáme po obdr?ení a
kontrole objednávky.
Po?tovné se ú?tuje za ak?ní zbo?í (v kategorii AKCE).
K cen? zbo?í ú?tujeme expedi?ní poplatek dle smluvních podmínek s ?eskou po?tou (v?t?inou 140,K?, dle velikosti objednávky) .
Zbo?í je mo?né po p?edchozí domluv? vyzvednoutosobn? na adrese provozovatele (v na?em skladu).
Balíky zasíláme
Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vy?ádání.
balíkem ?eské po?ty.
Záruka a reklamace
Na prodávané zbo?í je poskytována záru?ní doba 24 m?síc? pro spot?ebitele dle Ob?anského
zákoníku, pokud u zbo?í není uvedeno jinak! Postup p?i reklamaci zbo?í ?e?í reklama?ní ?ád.
Odstoupení od smlouvy uzav?ené za pou?ití prost?edk? dálkové komunikace
Je-li kupujícím spot?ebitel, m??e do 14 dn? v souladu s § 53(7) ob?anského zákoníku bez udání d?vodu
od smlouvy odstoupit a zbo?í vrátit. Peníze za odmítnuté zbo?í budou spot?ebiteli vráceny do 30 dn? od
odstoupení od smlouvy. P?edpokladem je doru?ení vraceného zbo?í. Dodavatel si vyhrazuje právo na
náhradu skute?n? vynalo?ených náklad? spojených s vrácením zbo?í. P?íslu?ná ?ástka bude zaslána
na ú?et spot?ebitele nebo po?tovní poukázkou na adresu spot?ebitele.
V p?ípad? ?ádosti o vým?nu zbo?í nebo vrácení pen?z, je spot?ebitel povinen zaslat výrobek zp?t bez
známek pou?ívání, nepo?kozený v p?vodním obalu spolu s dodacím listem
Podle výjimky dle ?lánku 6 odst. 3 evropské sm?rnice 97/7/ES nelze lh?tu 14 dn? k odstoupení od smlouvy
pou?ít pro zbo?í, které nem??e být pro sv?j charakter vráceno. V p?ípadn? dojde-li k jejich by? i zku?ebnímu
pou?ití. Kupující tak v t?chto p?ípadech nem??e uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dn? od
p?evzetí v?ci. Proto prodávající po p?edchozí dohod? s kupujícím m??e p?ípadné odstoupení od smlouvy

týkající se tohoto druhu zbo?í p?ijmout s výhradou, tzn., vrátí kupní cenu pouze v její pom?rné vý?i. Toto
poní?ení bude vyjad?ovat nutné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti se znovuuvedením do
stavu schopného prodeje jako nové v?ci. V takovém p?ípad? m??e být vrácená ?ástka podstatn? ni??í,
ne? byla p?vodní kupní cena a to zejména s ohledem na praktickou neprodejnost tohoto druhu zbo?í bez
p?vodního originálního obalu.
Doporu?ujeme p?ilo?it dodací list, jen? nahrazuje prodejní doklad.
P?i zasílání zp?t je spot?ebitel povinen zvolit vhodný obal, aby nedo?lo k po?kození zbo?í p?i p?eprav?.
Vracené zbo?í zárove? doporu?ujeme pojistit.
Zbo?í po?kozené p?i p?eprav? v d?sledku volby nevhodného obalu nelze vym?nit nebo za takové zbo?í
?ádat vrácení pen?z.
Kupující nem??e odstoupit podle § 53 odstavce 8 Ob?anského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování slu?eb, jestli?e s jejich pln?ním bylo s jeho souhlasem zapo?ato p?ed uplynutím lh?ty 14
dn? od p?evzetí pln?ní,
b) na dodávku zbo?í nebo slu?eb, jejich? cena závisí na výchylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li
dodavatele,
c) na dodávku zbo?í upraveného podle p?ání spot?ebitele nebo pro jeho osobu, jako? i zbo?í, které
podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a po?íta?ových program?, poru?il-li spot?ebitel jejich originální
obal,
e) na dodávku novin, periodik a ?asopis?,
f) spo?ívajících ve h?e nebo loterii
Reklama?ní ?ád
V?eobecná ustanovení
- Tento reklama?ní ?ád v souladu s ustanoveními zákona ?. 40/1964 Sb., ob?anský zákoník, v platném
zn?ní (dále také jen ?ob?anský zákoník?) a zákona ?. 634/1992 Sb., zákon o ochran? spot?ebitele,
upravuje zp?sob a základní podmínky reklamace vad zbo?í a uplatn?ní nárok? ze záruky uplatn?né
spot?ebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona ?. 513/91 Sb., obchodní
zákoník.
- Reklama?ní ?ád se vztahuje na reklamace vad zbo?í, které je v záru?ní dob? nebo se jedná o rozpor s
kupní smlouvou.
Záruka
Na v?echny výrobky je poskytována záru?ní doba dle zákona (24 m?síc? pro spot?ebitele). 6 m?síc?
na spot?ební zbo?í
. Jestli?e se objeví vada výrobku v záru?ní dob?, za?lete výrobek spolu s dodacím listem
nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zbo?í v na?em obchod? (nebo jeho kopií), na který uve?te

popis vad a vámi po?adovaný zp?sob ?e?ení reklamace. V jiném p?ípad? bude reklamace ?e?ena v
souladu se zákonem.
Va?e reklamace bude vy?ízena do 30 dn? ode dne jejího uplatn?ní.
Záruka se nevztahuje na zbo?í, u kterého vypr?ela dnem uplatn?ní reklamace záru?ní doba. Dále na
opot?ebení v?ci zp?sobené jejím obvyklým u?íváním. Za vadu nelze pova?ovat zm?nu materiálu úm?rnou
délce u?ívání ani závady zp?sobené nesprávnou údr?bou a pou?íváním výrobku. V?echny zasílané
výrobky procházejí pe?livou kontrolou.
Na ?ádost spot?ebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záru?ní list). Pokud
je poskytována del?í ne? zákonná záruka, prodávající v n?m ur?í podmínky a rozsah prodlou?ené
záruky.
Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 m?sících od p?evzetí pln?ní, pova?uje se za vadu, která existovala ji? v
dob? p?evzetí v?ci, pokud se neproká?e opak ?i to neodporuje povaze v?ci. V takovém p?ípad? má
kupující právo volby ?e?it odstranitelnou vadu mimo standardní záru?ní opravu i vým?nou v?ci za
bezvadnou. Není-li takový postup mo?ný, má kupující nárok na p?im??enou slevu nebo m??e od smlouvy
odstoupit.

Pokud jste obdr?el/-a od na?eho zásilkového obchodu jiný výrobek, ne? jste si objednal/-a (neúmyslná
zám?na p?i balení výrobk?), nebo jste obdr?el/-a výrobek vadný, za?lete nám jej zp?t nepou?itý, nepo?kozený
a v p?vodním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uve?te popis vad. My Vám bezplatn?
za?leme výrobek správný (resp. nezávadný).
P?i zasílání zp?t volte vhodný obal, aby nedo?lo k po?kození zbo?í p?i p?eprav?.
Zákazník doru?í reklamované zbo?í na vlastní náklady a riziko, na adresu uvedenou v kontaktech.
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