
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb  

společnosti FAWOO TECH CZ s.r.o. 
 

Článek I. 

Předmět všeobecných obchodních podmínek 

 

Obchodní společnost FAWOO TECH CZ s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, Tovární 391, PSČ 267 01, IČ: 27096131, DIČ: 

CZ27096131, zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 95931, která je autorizovaným výhradním distributorem LED 

trubic Valtavalo, vyrobených ve finském Kajaani společností Valtavalo Oy, je odpovědná za jejich prodej a distribuci 

v rámci České republiky a Slovenské republiky. FAWOO TECH CZ s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky 

pro prodej zboží a poskytování služeb svým klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti 

FAWOO TECH CZ s.r.o. a klientů.  

 

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílný celek všech smluvních ujednání o kupní smlouvě nebo 

smlouvě o dílo uzavřené mezi FAWOO TECH CZ s.r.o. na straně jedné a zákazníky FAWOO TECH CZ s.r.o. na straně 

druhé, a to bez ohledu zda taková kupní smlouva nebo smlouva o dílo byla uzavřena ústně nebo písemně.  

 

Článek II. 

Výklad pojmů 

 

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, jejímiž smluvními stranami na straně 

dodavatele FAWOO TECH CZ s.r.o. a na straně spotřebitele klient.  

 

Prodávající nebo dodavatel /dále jen „FAWOO TECH CZ“/ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v 

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných 

podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.  

 

Kupující nebo odběratel /dále jen „Klient“/ je zákazníkem společnosti FAWOO TECH CZ s.r.o., který v právních 

vztazích s FAWOO TECH CZ vystupuje:  

 

a) jako spotřebitel tehdy, pokud při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 

činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání 

s těmito výrobky nebo službami, 

  

b) jako podnikatel v ostatních případech, kdy nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito 

výrobky nebo službami.  

 

Kupní smlouva nebo smlouva o dílo /dále jen „Smlouva“/. Objednávka Klienta je závazným návrhem na uzavření 

Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy FAWOO TECH CZ doručí Klientovi závazný souhlas s jeho 

objednávkou zboží nebo služby. Od tohoto okamžiku mezi Klientem a FAWOO TECH CZ vznikají vzájemná práva a 

povinnosti z toho kterého právního vztahu a od tohoto okamžiku jsou Klient a FAWOO TECH CZ vázány těmito 

všeobecnými obchodními podmínkami.  

 

Klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami doručením své objednávky FAWOO 

TECH CZ.  

 

Prostředky dálkové komunikace mezi Klienty a FAWOO TECH CZ jsou telefon, fax, email, SMS, písemně nebo 

elektronicky prostřednictvím webových stránek FAWOO TECH CZ na www.ledtrubicevaltavalo.cz .  

Registrací se rozumí okamžik, kdy Klient vloží do informačního systému FAWOO TECH CZ nebo do systémů 

fungujících na webových stránkách FAWOO TECH CZ požadovaná data. Pokud se Klient rozhodne registrovat u 

FAWOO TECH CZ, poskytne za tím účelem své registrační údaje požadované FAWOO TECH CZ:  

 

a) spotřebitel fyzická osoba uvede své jméno a příjmení, fakturační adresu, číslo telefonu, email adresu, dodací adresu 

v případě, že je jiná než fakturační adresa.  

 

b) spotřebitel právnická osoba uvede svoji obchodní firmu, fakturační adresu, identifikační číslo, číslo telefonu, email 

adresu, dodací adresu v případě, že je jiná než fakturační adresa, jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat za 

právnickou osobu a tuto zavazovat k právům a povinnostem. Pokud tato fyzická osoba není statutárním orgánem 

Objednatele je FAWOO TECH CZ oprávněna vyžádat si od Objednatele zaslání písemného zmocnění fyzické osoby 

jednající za Objednatele. Toto písemné zmocnění musí být uděleno statutárním orgánem Objednatele.  

 

c) podnikatel, který není konečným spotřebitelem, uvede svoji obchodní firmu, fakturační adresu, identifikační číslo 

(výpis z obchodního rejstříku), registrační číslo plátce DPH (potvrzení registrace k DPH), bankovní spojení, číslo 

telefonu, email adresu, dodací adresu v případě, že je jiná než fakturační adresa, dále jméno a příjmení fyzické osoby 

oprávněné jednat za právnickou osobu a tuto zavazovat k právům a povinnostem. Pokud tato fyzická osoba není 

statutárním orgánem Objednatele je FAWOO TECH CZ oprávněna vyžádat si od Objednatele zaslání písemného 

zmocnění fyzické osoby jednající za Objednatele. Toto písemné zmocnění musí být uděleno statutárním orgánem 

Objednatele.  

 

Faktická registrace Klienta do systému FAWOO TECH CZ bude provedena ve lhůtě 24 hodin od odeslání požadavku 

Klienta na registraci.  

 

Ochrana osobních údajů. FAWOO TECH CZ se zavazuje při nakládání s osobními údaji Klientů jednat v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů a informací č. 101/2000 Sb., v platném znění. Poskytnuté údaje bude FAWOO 

TECH CZ používat pouze za účelem vyřízení úkonů souvisejících s daným právním vztahem. Klient uzavřením 

Smlouvy nebo registrací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. 

FAWOO TECH CZ se zavazuje takto získané údaje a informace užívat výhradně pro svou vnitřní potřebu a 

neposkytovat je třetím osobám. Výjimku představuje jednání FAWOO TECH CZ s třetími osobami, které se podílejí 

na splnění závazků z uzavřených Smluv s Klienty. Těmto třetím osobám budou osobní údaje Klientů poskytovány pouze 

v rozsahu nezbytně nutném pro splnění příslušných závazků ze Smluv. Těmito třetími osobami mohou být externí 

montážníci, obchodní zástupci FAWOO TECH CZ, externí dopravci. FAWOO TECH CZ si vyhrazuje právo využít 

získané osobní údaje pro další nabídku svého zboží a služeb Klientům /pro marketing FAWOO TECH CZ/, Klient má 

však právo odmítnout při registraci nebo i později využití svých osobních údajů pro marketing FAWOO TECH CZ a v 

takových případech je FAWOO TECH CZ povinen tyto údaje Klientů ze svého informačního systému po vyřízení 

obchodního případu odstranit.  

 

Článek III. 

Objednání zboží či služeb 

 

Objednání zboží či služeb je možné jednak prostředky dálkové komunikace, tedy prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, 

SMS, písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek FAWOO TECH CZ na 

www.ledtrubicevaltavalo.cz .  

Klient podáním své objednávky vůči FAWOO TECH CZ stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními 

podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího: 

www.ledtrubicevaltavalo.cz\eshop\Vseobecne_obchodni_podminky.pdf .  

 

Písemně potvrzené objednávky jsou pro obě smluvní strany závazné.  

 

Objednávka musí obsahovat přesné vymezení druhu a množství objednávaného zboží nebo služby dle specifikace 

Klienta a vycházet z aktuálního podrobného katalogu výrobků a služeb dodávaných FAWOO TECH CZ. Podrobný 

katalog výrobků a služeb je k dispozici na prodejních místech FAWOO TECH CZ a v elektronické podobě na webových 

stránkách FAWOO TECH CZ www.ledtrubicevaltavalo.cz .  

 

Na základě písemného požadavku Klienta sestaví FAWOO TECH CZ individuální kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo 

s podrobnou specifikací dalších požadavků Klienta a dalších smluvních ujednání. V takovém případě mají ujednání 

smluvních stran obsažená v těchto individuálních smlouvách přednost před ustanoveními těchto všeobecných 

obchodních podmínek, která jsou s nimi v kolizi.  

 

Objednávka Klienta musí obsahovat požadovaný termín a způsob dodání zboží.  

 

Pokud je zboží dodáváno na paletách, jsou palety účtovány při odběru zboží, protože se jedná o vratný obal.  

 



Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb  

společnosti FAWOO TECH CZ s.r.o. 
 
Po navrácení palet do tří měsíců od dodání zboží se daňový doklad stornuje, popř. již provedená úhrada se vrátí zpět 

Klientovi.  

 

Klient musí vrátit palety do skladu FAWOO TECH CZ při nejbližší další dodávce zboží nejpozději však do tří měsíců 

od dodání zboží.  

 

Článek IV. 

Internetový obchod 

 

Při objednávce zboží přes internetový obchod FAWOO TECH CZ je Klient povinen postupovat podle pokynů 

uvedených na webových stránkách FAWOO TECH CZ na www.ledtrubicevaltavalo.cz a pečlivě vyplnit veškeré 

požadované údaje.  

 

FAWOO TECH CZ musí každou objednávku Klienta potvrdit zasláním potvrzení na e-mail Klienta uvedený při 

objednávce zboží nebo při registraci Klienta. Pokud Klient neobdrží písemné potvrzení své objednávky na e-mail 

znamená to, že jeho objednávka není registrována v systému FAWOO TECH CZ a z toho důvodu nebude moci takovou 

objednávku Klienta vyřizovat.  

 

Pokud FAWOO TECH CZ nebude schopen objednané zboží Klientovi dodat nebo nebude schopen mu objednanou 

službu poskytnout, tak ho bude vždy e-mailem kontaktovat a domluví s ním další postup, případně zrušení objednávky.  

 

Klientem podanou objednávku je možné změnit pouze po předchozí písemné dohodě s FAWOO TECH CZ.  

 

Článek V. 

Uzavření smlouvy prostřednictvím obchodního zástupce 

 

Obchodní zástupci FAWOO TECH CZ jsou oprávněni přijímat objednávky Klientů na speciálním písemném formuláři. 

Tento formulář představuje závaznou objednávku Klienta, která v okamžiku, kdy FAWOO TECH CZ zašle Klientovi 

písemného potvrzení jeho objednávky představuje uzavřenou platnou a právně účinnou kupní smlouvu. Práva a 

povinnosti, kterými se řídí právní vtah mezi FAWOO TECH CZ a Klientem z této kupní smlouvy jsou uvedeny na rubu 

této smlouvy. Klient svým podpisem na všech stranách této smlouvy potvrzuje mimo jiné také svůj souhlas s těmito 

právy a povinnostmi, kterými se právní vztah z této kupní smlouvy řídí. 

  

Obchodní zástupci FAWOO TECH CZ mají své osobní identifikační číslo, které je v textu kupní smlouvy uvedeno a 

vůči Klientovi se prokazují firemním průkazem a průkazem totožnosti. 

  

Obchodní zástupci nejsou v žádném případě oprávněni přijímat ve prospěch FAWOO TECH CZ od Klientů žádné 

finanční plnění.  

 

Článek VI. 

Uzavření rámcových obchodních smluv 

 

FAWOO TECH CZ je připravena se svými Klienty uzavřít rámcovou obchodní smlouvu V takovém případě mají 

ujednání FAWOO TECH CZ a Klienta obsažená v této rámcové obchodní smlouvě přednost před ustanoveními těchto 

všeobecných obchodních podmínek, která jsou s nimi v kolizi.  

 

Článek VII. 

Dodací lhůty 

 

Při osobním odběru zboží ze skladových zásob FAWOO TECH CZ je možný odběr zboží okamžitě. 

  

V ostatních případech platí dohodnutá lhůta pro dodání zboží nebo služby uvedená v písemně potvrzené objednávce.  

 

FAWOO TECH CZ učiní vše proto, aby Klientovi objednané zboží nebo službu dodal v co nejkratší možné lhůtě.  

 

Článek VIII. 

Dodávky 

 

Povinnost FAWOO TECH CZ dodat Klientovi zboží nebo službu přímo závisí na dohodnutých podmínkách ve Smlouvě 

a splnění platebních podmínek Klientem.  

 

Jednotlivé zboží je dodáváno v běžných obalech.  

 

Obal je součástí ceny, kromě palet, které zůstávají ve vlastnictví FAWOO TECH CZ a Klient s nimi nakládá způsobem 

stanoveným v těchto všeobecných obchodních podmínkách.  

 

FAWOO TECH CZ neručí za škody na zboží vzniklé během jeho přepravy, pokud tuto dopravu na základě smluvního 

ujednání s Klientem přímo nezajišťuje.  

 

Z důvodu předcházení ztráty zboží během jeho přepravy Klientovi bude zabalené zboží opatřeno páskou s logem 

FAWOO TECH CZ, jejímž účelem bude zamezit nekontrolovatelnému otevření obalů během přepravy a manipulaci se 

zbožím, v jejímž důsledku může dojít ke ztrátě nebo poškození přepravovaného zboží.  

 

Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá Klient, případně jím zjednaný přepravce v okamžiku naložení zboží 

FAWOO TECH CZ na dopravní prostředek.  

 

Kvalitativní a kvantitativní přejímka dodaného zboží se provede dle dodacího listu u příjemce dodávky, tedy u Klienta.  

 

Při případném zjištění nedostatků nebo poškození jednotlivých dodávek došlých Klientovi, je Klient, jako příjemce 

dodávky, povinen vyhotovit přejímací protokol s uvedením závad, který podepíše i přepravce.  

 

Tento protokol je Klient povinen neprodleně doručit FAWOO TECH CZ.  

 

Nedodá-li FAWOO TECH CZ zboží v dohodnuté lhůtě, je Klient oprávněn účtovat FAWOO TECH CZ zákonný úrok 

z prodlení nebo jednostranně odstoupit od písemně potvrzené objednávky pokud tato doba prodlení s dodávkou zboží 

přesáhne dobu 14 dnů.  

 

Článek IX. 

Ceny a platební podmínky 

 

Všechny ceníkové ceny zboží FAWOO TECH CZ jsou platné pro všechny sklady a prodejní místa FAWOO TECH CZ 

a výslovně zahrnují zabalení zboží pro export silničním dopravním prostředkem. Jsou uvedeny v CZK /korunách 

českých/ bez DPH /daně z přidané hodnoty/.  

 

Každá smluvní strana je povinna zásadně uhradit ty výdaje, daně, cla, bankovní provize a výlohy, povinné poplatky a 

všechny ostatní náklady, ke kterým je povinna v jeho vlastní zemi v souvislosti s dodáním a placením objednaného 

zboží.  

 

Veškeré náklady spojené s dopravou zboží jdou na účet Klienta.  

 

FAWOO TECH CZ si vyhrazuje právo, pokud již není uzavřena příslušná kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s 

předchozím upozorněním Klienta telefonickou, elektronickou či písemnou formou.  

 

Prodejní ceny zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Aktuální 

prodejní ceny a ceníky jsou pro Klienty k dispozici na webových stránkách FAWOO TECH CZ na 

www.ledtrubicevaltavalo.cz .  

 

Ke každé ceně je již připočten recyklační poplatek za likvidaci elektro-odpadu (kolektivní systém EKOLAMP) stejně 

jako poplatek za recyklaci obalového materiálu (systém sběru a recyklace obalů - EKOKOM).  
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Klient uhradí FAWOO TECH CZ za dodávku zboží či služeb kupní cenu jedním z následujících způsobů:  

 

- v hotovosti v prodejním místě FAWOO TECH CZ ve výši 100 % celkové kupní ceny včetně DPH oproti převzetí 

zboží,  

 

- bezhotovostním převodem na účet FAWOO TECH CZ ve výši 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH na základě 

vystavené proforma faktury FAWOO TECH CZ před vydáním zboží Klientovi nebo prvnímu dopravci v místě nakládky 

zboží u FAWOO TECH CZ.  

 

- dobírkou ve výši 100% celkové kupní ceny včetně DPH oproti převzetí zboží doručovaného Klientovi přepravní 

službou,  

 

V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání.  

 

Je-li Klient v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit FAWOO TECH CZ smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dluhu až do úplného zaplacení dluhu.  

 

Je-li Klient v prodlení s jakýmikoliv platbami po dobu delší jak 30 dnů, je povinen uhradit FAWOO TECH CZ smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dluhu, a to od počátku prodlení 

s úhradou dluhu až do úplného zaplacení dluhu.  

 

Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky ve Smlouvě.  

 

Článek X. 

Majetkoprávní vztahy 

 

Zboží zůstává ve vlastnictví FAWOO TECH CZ až do doby úplného zaplacení kupní ceny.  

 

Článek XI. 

Poskytnuté záruky 

 

FAWOO TECH CZ prohlašuje, že jím dodávané zboží je vyrobeno z vysoce kvalitních a osvědčených materiálů a 

prochází několika kontrolami. Každý výrobek má příslušné státní zkoušky a atesty. 

  

FAWOO TECH CZ prohlašuje, že jím dodávané výrobky jsou výrobky opatřené mimo jiné značkou CE /Evropská 

značka shody/ ve smyslu zákona o technických požadavcích č. 22/1997 Sb., v platném znění.  

Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek a minimalizován vznik vad na výrobku.  

 

FAWOO TECH CZ se zavazuje na vlastní náklady vybavit každý jednotlivý výrobek českým návodem k jeho použití 

a údržbě.  

 

FAWOO TECH CZ neručí za škody vzniklé na zboží jeho užíváním a údržbou, které jsou nebo budou v rozporu s 

písemnými pokyny k jeho užívání a údržbě – viz.technické manuály ke zboží na www.ledtrubicevaltavalo.cz.  

 

FAWOO TECH CZ poskytuje na dodané zboží záruku v délce trvání dle pokynů výrobce k danému produktu, pokud 

není uvedeno jinak, ode dne dodání zboží Klientovi.  

 

 

Článek XII. 

Reklamace 

 

Klient je povinen zboží při jeho převzetí bez zbytečného odkladu řádně a s odbornou péčí zkontrolovat a prohlédnout, 

zejména nikoli však jen provést fyzickou kontrolu druhu, množství, úplnosti a funkčnosti dodávky, a to dle potvrzené 

objednávky, dodacího listu a faktury.  

 

Prohlídku je Klient povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. 

Reklamace zjevných vad zboží musí být Klientem u FAWOO TECH CZ provedena písemně bez zbytečného odkladu 

po zjištění vady, nejpozději do 5 dnů poté co Klient vady zjistil nebo měl zjistit při prohlídce plnění, ke které byl 

povinen, v opačném případě nároky z odpovědnosti za vady u těchto zjevných vad zanikají. FAWOO TECH CZ 

neodpovídá za případné vady, o kterých Klient v době uzavírání smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za 

nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Vady skryté musí být reklamovány Klientem písemně u FAWOO TECH 

CZ během záruční doby a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Práva z odpovědnosti za tyto vady zaniknou, 

nebyla-li uplatněna v záruční době.  

 

Pokud Klient uplatní řádně a včas reklamaci vady na dodaném zboží vůči FAWOO TECH CZ a FAWOO TECH CZ 

tuto reklamaci vady neodmítne jako neoprávněnou, pak v případě, že se jedná o vadu, kterou:  

 

a) lze odstranit, má Klient právo, aby tato vada byla bezplatně odstraněna, a FAWOO TECH CZ je povinna na své 

náklady tuto vadu odstranit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace,  

 

b) nelze odstranit, a která brání tomu, aby předmět reklamace a plnění FAWOO TECH CZ mohl být řádně užíván jako 

věc bez vady, má Klient právo na výměnu zboží nebo jeho součásti ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí 

reklamace a pokud nemůže dojít k výměně zboží nebo jeho součásti z důvodů na straně FAWOO TECH CZ ve lhůtě 

60 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace má Klient právo na vrácení kupní ceny za reklamované zboží, 

  

c) nelze odstranit a která nebrání tomu, aby předmět plnění FAWOO TECH CZ mohl být řádně užíván jako věc bez 

vady, má Klient právo na slevu z ceny plnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace.  

 

Článek XIII. 

Vyšší moc 

 

Během trvání obchodních závazkových vztahů mezi smluvními stranami jsou smluvní partneři osvobozeni od provedení 

těch smluvních závazků, jejichž vykonání není proveditelné z titulu „vyšší moci“.  

 

Pod pojmem „vyšší moc“ se rozumí všechny nepředvídatelné události, které soud zahrnuje pod pojem vyšší moc /válka, 

revoluce, teroristický útok, přírodní katastrofy atd./.  

 

Článek XIV. 

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy 

uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Klienta v souladu s ustanovením §53 a §57 občanského zákoníkem č. 40/1964 Sb., v 

platném znění, může Klient spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se Klient 

spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, měl by dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude Klientovi vrácena 

kupní cena.  

 

V takovém případě Klient spotřebitel odešle dopis (email) adresovaný FAWOO TECH CZ s textem o odstoupení od 

smlouvy, kde uvede číslo objednávky nebo daňového dokladu s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu 

Klienta nebo na označený bankovní účet Klienta.  

 

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu. FAWOO TECH CZ akceptuje pouze takové poškození obalu 

úměrně nutnosti vybalení zboží. Zboží nesmí jevit známky užívání, musí být nepoškozené, kompletní včetně jeho 

příslušenství, návodu a dokladu o koupi. Zboží nesmí být zasláno na dobírku a zboží se doporučuje při přepravě pojistit.  

 

FAWOO TECH CZ Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle Klientovi jím uhrazenou kupní 

cenu zboží složenkou nebo převodem na účet podle žádosti Klienta, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po fyzickém 

obdržení zboží a obdržení Klientem potvrzeného dobropisu na vracené zboží, podle toho, co nastane později.  

 

Není-li Klient již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo hodnota zboží byla již snížena v důsledku jeho 

částečného spotřebování či opotřebení, je Klient povinen chybějící hodnotu zboží podle ustanovení § 458 odst. 1 

http://www.ledtrubicevaltavalo.cz/


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb  

společnosti FAWOO TECH CZ s.r.o. 
 
občanského zákoníku nahradit ve prospěch FAWOO TECH CZ v penězích, což FAWOO TECH CZ může učinit formou 

započtení na vystavený dobropis.  

 

Článek XIV. 

Rozhodné právo 

 

Veškeré smluvní vztahy mezi FAWOO TECH CZ s.r.o. a klienty se uzavírají v souladu s právním řádem České 

republiky. Ty smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách, kde je klient – 

fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která ve smluvním vztahu s FAWOO TECH CZ s.r.o. nevystupuje jako 

podnikatel, ale jako spotřebitel se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., v platném znění a zákonem o ochraně 

spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění a tam, kde je klient – fyzickou nebo právnickou osobou, která ve smluvním 

vztahu s FAWOO TECH CZ s.r.o. vystupuje jako podnikatel se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném 

znění. 

  

Článek XV. 

Řešení sporů 

 

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré mezi nimi vzniklé spory smírnou cestou vzájemným jednáním vedoucím k 

odstranění sporů.  

 

Nedojde-li ke sjednocení názorů, a odstranění sporů, tak veškeré spory ze vzájemných obchodních vztahů budou 

rozhodovány obecnými soudy v České republice podle jejich místní a věcné příslušnosti.  

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a všeobecnými obchodními podmínkami, 

mají přednost ustanovení Smlouvy.  

 

FAWOO TECH CZ má právo jednostranným úkonem upravovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek. V 

takovém případě FAWOO TECH CZ zveřejní upravené nové znění všeobecných obchodních podmínek na webových 

stránkách FAWOO TECH CZ www.ledtrubicevaltavalo.cz . Účinnost těchto upravených všeobecných obchodních 

podmínek nastává uplynutím 30-ti dnů ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách FAWOO TECH CZ. Upravené 

všeobecné obchodní podmínky platí pro právní vztahy vzniklé v době účinnosti těchto aktualizovaných všeobecných 

obchodních podmínek.  

 

Pokud některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá 

tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení příslušných právních 

norem něco jiného.  

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.2.2018.  

 

V Králově Dvoře dne 15.2.2018  

 

FAWOO TECH CZ s.r.o.  

 

Ing. Zdeněk Medřický  

jednatel společnosti 


