Obchodní podmínky pro firemní partnery
Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen “obchodní
podmínky”) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu umístěného na webové
stránce www.polsketatry.cz (dále jen “webové stránce”) mezi právnickou osobou
Název: Udime s.r.o.
Sídlo: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 07126981
DIČ: CZ07126981, není plátcem DPH
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 74525
Telefonní číslo:
české: +420 792 535 543
polské: +48 597 905 975
E-mail: info@polsketatry.cz
Korespondenční adresa:
Jan Jochec
Moravská 3/390
736 01 Havířov
Česká republika
(Dále jen jako “poskytovatel služby”)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služby a Vámi
jako odběratelem služeb v pozici podnikatele nebo právnické osoby (dále jen “odběratel”).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná a
individuální ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních
podmínek.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou dostupné v českém i
polském jazyce. Faktura vystavená za poskytnutí služeb je vyhotovena v českém jazyce. Na
požádání lze vyhotovit překlad faktury do polského jazyka.
II. Informace o službách a cenách
1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich vlastností jsou uvedeny
v katalogu služeb na e-shopu (dále jen “e-shopu”). Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH,
všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kterou jsou
zobrazovány v e-shopu. Tato ustanovení nevylučují sjednání kupní smlouvy za individuálně
sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace služeb umístěná v e-shopu je informativního charakteru a poskytovatel
služby není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Slevy a kombinování služeb lze dohodnout individuálně s poskytovatelem služeb.
III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a dodání služby
1. Uzavřením kupní smlouvy se poskytovatel služby zavazuje do 7 pracovních dnů od uhrazení
služby poskytnout náhled k odsouhlasení a zveřejnění zakoupené služby na webové stránce
www.polsketatry.cz
2. Odběratel se zavazuje uhradit v co nejkratším termínu objednanou službu za dohodnutou
cenu.

3. Objednávka služby probíhá pomocí e-shopu na webové stránce www.polsketatry.cz. Po
vzájemné dohodě lze kupní smlouvu uzavřít po telefonně či na osobní schůzce.
4. Zakoupená služba je dodána do 7 pracovních dnů od připsání úhrady na účet poskytovatele
služby. Po schválení vyobrazené prezentace bude zveřejněna na webové stránce
www.polsketatry.cz na dobu uvedenou v kupní smlouvě.
IV. Platební podmínky
1. 1.Cenu za poskytnuté služby lze uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně převodem na bankovní účet Udime s.r.o. číslo 1026421692/6100 vedený u Equa
Bank
- Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány
- Bezhotovostně platební kartou pomocí platebního terminálu (po vzájemné dohodě)
2. V případě platby prostřednictvím platební brány poskytuje kupující podle pokynů příslušného
poskytovatele elektronických plateb.
V. Odstoupení od smlouvy
1. Do doby platného poskytnutí služby jsme oprávněni kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy.
Pokud již platba proběhla, navrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet do 10
pracovních dnů.
2. Jsme oprávněni odstoupit kdykoliv od kupní smlouvy v případě zjištění faktu, že uvedené
informace v zobrazení v naší službě jsou smyšlené, lživé či uvádějící v omyl. V tomto případě
nevzniká žádný nárok na vrácení finančního obnosu.
3. Od smlouvy jste oprávněně odstoupit v případě, jsme-li v prodlení s poskytnutím služby déle
než dva týdny od stanoveného termínu poskytnutí služby. V tomto případě je potřeba doručit
písemné odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@polsketatry.cz. Přijatá částka bude
navrácena na účet do 10 pracovních dnů.
VI. Práva z vadného plnění
1. V případě, že v námi poskytované službě bude docházet k vadnému plnění je zapotřebí na
tento fakt neodkladně upozornit na e-mail info@polsketatry.cz. V co nejkratší době provedeme
nápravu nahlášené chyby, nejpozději však do 7 pracovních dnů.
2. Při neočekávaném výpadku našeho webu www.polsketatry.cz na více jak 5 hodin v daném
dnu Vám bude tento den nahrazen a získáváte automaticky prodloužení služby o tyto dny
výpadku.
VII. Ochrana údajů, obchodního tajemství a politiky poskytovatele služeb
1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být sděleny informace, které jsou důvěrného
charakteru nebo jejich důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Tímto se zavazujete uchovávat tyto
informace jako důvěrné. Neposkytnout je jiné osobě bez našeho písemného souhlasu.
Nevyužít je k jinému účelu, než je plnění smlouvy. Nevyužít je jakýmkoliv poškozujícím
způsobem.
2. My ochráníme veškeré údaje, které budou odběratelem označeny za důvěrné a nedojde k
jejich zneužití.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah poskytovatele služeb a odběratele související s využitím webové stránky nebo
právní vztah založená na plnění smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvky, pak obě
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem v případě, že nebude ujednáno jinak.
2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo se stane
nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem co nejvíce blíží
neplatnému ustanovení.
3. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Nové obchodní
podmínky budou zaslány na poskytnutou elektronickou adresu.
4. Veškerá korespondence bude probíhat elektronickou formou na adresu info@polsketatry.cz. Z
naší strany budeme veškeré písemnosti doručovat na poskytnutou elektronickou adresu.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.10.2018.

