Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ILUMIX light s.r.o.
1.

Všeobecná ustanovení

1.

Níže uvedené podmínky rozšiřují základní ustanovení kupní smlouvy uzavírané mezi
obchodní společností ILUMIX light s.r.o., IČO: 29115728 (dále také jen Prodávající),
a jejími zákazníky (dále také jen Kupující) při prodeji/nákupu výrobků, zboží a služeb
Prodávajícího (dále jen Předmět koupě) a jsou její nedílnou součástí.
Pro účely těchto podmínek bude dále kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a
Kupujícím označována také jako Kupní smlouva.
Tyto podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy, které byly uzavřeny mezi
Prodávajícím a Kupujícím po nabytí jejich účinnosti.
Tyto podmínky se nevztahují na smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím,
který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zák. č. 89/2012 Sb. (dále také jen
Občanský zákoník), pro které platí výlučně právní úprava obsažená v Občanském zákoníku
a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Odchylná ujednání od těchto podmínek dohodnutá v Kupní smlouvě mají přednost před
těmito podmínkami. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou v Kupní smlouvě
výslovně upravena, se řídí těmito podmínkami.

2.
3.
4.

5.

2.

Objednávka

1.

Prodávající vždy dodá Kupujícímu Předmět koupě v množstvích, termínech a za podmínek
stanovených v potvrzené objednávce Kupujícího. Potvrzením objednávky Kupujícího
Prodávajícím dochází k uzavření Kupní smlouvy.
Objednávku u Kupujícího je možné učinit osobně v provozovně Prodávajícího na adrese
Holečkova 368/4, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, nebo písemně.
Prodávající není povinen na objednávku Kupujícího reagovat a jeho případnou nečinnost
nelze považovat za přijetí objednávky Kupujícího.
Do doby potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím není tato objednávka pro
Prodávajícího závazná a zavazuje pouze Kupujícího.
Potvrzením objednávky se rozumí její následné písemné potvrzení Prodávajícím, nikoli její
přijetí a označení potvrzením o jejím přijetí Prodávajícím.
Za písemnou objednávku a písemné potvrzení objednávky se pro účely těchto podmínek
považuje taktéž objednávka a potvrzení objednávky zaslané prostřednictvím elektronické
pošty na elektronické adresy smluvních stran.

2.
3.
4.
5.
6.

3.

Kupní cena a platební podmínky

1.

Kupní cena za Předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran v Kupní smlouvě a je
pevná (dále také jen Kupní cena). Pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, zahrnuje
Kupní cena i náklady na zabalení Předmětu koupě.
V Kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu Předmětu koupě a pojištění Předmětu
koupě během přepravy, není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak.
Úhrada Kupní ceny za Předmět koupě bude provedena Kupujícím na základě daňového
dokladu – faktury vystaveného Prodávajícím (dále také jen Faktura) a doručeného
Kupujícímu buď prostřednictvím poštovní přepravy nebo prostřednictvím dopravce
zajišťujícího přepravu Předmětu koupě nebo prostřednictvím elektronické pošty na
elektronickou adresu Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě
na úhradě Kupní ceny v hotovosti oproti předání Předmětu koupě Prodávajícím
Kupujícímu.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu Fakturu buď v písemné nebo v elektronické
podobě.
Faktura bude obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak:
obchodní firmu Prodávajícího, sídlo Prodávajícího a údaj o zápisu Prodávajícího v
obchodním rejstříku,
obchodní firmu Kupujícího (jméno a příjmení Kupujícího), sídlo Kupujícího a údaj o zápisu
Kupujícího v obchodním rejstříku (bude-li Kupující zapsán v obchodním rejstříku),
DIČ Prodávajícího,
DIČ Kupujícího (bude-li přiděleno),
IČO Prodávajícího,
IČO Kupujícího,
rozsah a předmět zdanitelného plnění,
datum vystavení Faktury,
výši Kupní ceny.
Splatnost Faktury je 7 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Toto ustanovení se netýká
zálohových faktur, kdy tyto jsou splatné ve lhůtě uvedené v Kupní smlouvě.
Kupující je oprávněn vrátit Fakturu Prodávajícímu v případě, že Faktura neobsahuje
zákonné nebo dohodnuté náležitosti, a to do 3 dnů od jejího obdržení. Prodávající je povinen
Fakturu opravit nebo nově vystavit. Vrácením Faktury Prodávajícímu přestává běžet
původní lhůta splatnosti Faktury. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo
nově vystavené Faktury. Pokud Kupující vrátí Fakturu až po uplynutí 3 dnů od jejího
obdržení, zůstává zachován původní termín splatnosti.
Veškeré platby se provádějí buď bezhotovostně, a to formou bankovního převodu, nebo v
hotovosti.
V případě bezhotovostní platby se platba považuje za uskutečněnou okamžikem připsání
příslušných finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího.
Platby provedené Kupujícím dle Kupní smlouvy budou Prodávajícím započítávány nejprve
na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu,
zákonné úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.
Pokud má být Kupní cena uhrazena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky Kupní ceny
ztrácí Kupující výhodu splátek a Kupní cena se stává splatnou celá.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny (zálohy na Kupní cenu) je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
prodlení s její úhradou. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na
úhradu případně vzniklé škody v plné výši a na úhradu zákonného úroku z prodlení.

4.

Dodací podmínky

1.

Termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě je termínem závazným, pokud v Kupní smlouvě
není uvedeno jinak.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny (zálohy na Kupní cenu), se termín
dodání prodlužuje o počet dnů, po které byl Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny
(zálohy na Kupní cenu).
Prodávající splní svou povinnost z Kupní smlouvy dodáním Předmětu koupě Kupujícímu za
dohodnutých podmínek.
Vyplývá-li z Kupní smlouvy, že Prodávající zajistí dopravu Předmětu koupě na sjednané
místo dodání, je povinen tak učinit prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí.

2.

3.
4.

5.
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8.

9.
10.

11.

Vyplývá-li z Kupní smlouvy, že Kupující zajistí dopravu Předmětu koupě od Prodávajícího,
je povinen tak učinit prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání
Předmětu koupě.
Pokud je Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny (zálohy na Kupní cenu), má Prodávající
právo zadržet případné další dodávky z dalších kupních smluv uzavřených s Kupujícím, aniž
to znamená porušení dané kupní smlouvy nebo zakládá právo Kupujícího na odstoupení od
ní.
Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady, které mu vzniknou, pokud Kupující
neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost při dodání Předmětu koupě. Těmito
náklady se rozumí především náklady na složení či uskladnění Předmětu koupě.
Částečné dodávky Předmětu koupě jsou přípustné a Kupující je povinen je převzít.
Bude-li Předmět koupě dodán Kupujícímu před termínem sjednaným v Kupní smlouvě, je
Kupující povinen jej převzít či zajistit jeho odvoz, podle toho, co bylo dojednáno v Kupní
smlouvě.
Drobné vady Předmětu koupě, které samy o sobě, ale ani ve spojení s jinými, nebrání užívání
Předmětu koupě, nemají za následek odklad povinnosti Kupujícího uhradit Kupní cenu
Prodávajícímu a nejsou důvodem pro nepřevzetí Předmětu koupě Kupujícím.

5.

Záruka za jakost

1.

Prodávající poskytuje ve smyslu ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku Kupujícímu
záruku za jakost Předmětu koupě na dobu 24 měsíců, není-li v Kupní smlouvě dohodnuta
jiná délka záruční lhůty nebo není-li výrobcem na Předmět koupě poskytována kratší
záruční lhůta (v takovém případě odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě poskytované
výrobcem Předmětu koupě).
Touto zárukou se Prodávající zavazuje Kupujícímu, že Předmět koupě bude po dobu záruky
způsobilý k dohodnutému účelu, jinak k účelu, který je obvyklý, přičemž záruka se vztahuje
pouze na vady Předmětu koupě způsobené chybou výroby, konstrukce či vadou materiálu.
Záruční lhůta uvedená v odstavci 1. tohoto článku podmínek počíná běžet dnem dodání
Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu nebo dnem, kdy Prodávající umožnil Kupujícímu
nakládat s Předmětem koupě a tento Předmět koupě nepřevzal, a to podle toho, která ze
shora uvedených skutečností nastane dříve.
Záruka nepokrývá vady Předmětu koupě vzniklé zejména z následujících důvodů:

2.

3.

4.
-

-

5.

jakákoli montáž, neodborné nastavení, neautorizovaný zásah či uvedení Předmětu koupě
do provozu, používání a zacházení s Předmětem koupě, které jsou v rozporu s návodem k
použití, technickými či bezpečnostními předpisy platnými v České republice popř.
provozem Předmětu koupě v jiných než Prodávajícím nebo výrobcem Předmětu koupě
uváděných podmínkách nebo k jiným, než Prodávajícím nebo výrobcem Předmětu koupě
stanoveným účelům,
neodborné uvedení či nastavení Předmětu koupě do provozu,
přirozené opotřebení, defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost Předmětu
koupě, nepřiměřené zatížení, nepozornost, mechanické poškození včetně poškození v
průběhu přepravy, neodvratná událost (jakékoli živelné pohromy), nevhodné provozní
prostředky nebo náhradní díly, nedostatečná či chybná stavební opatření, chemický,
elektrochemický či elektrický vliv, stejně tak jako obdobné či stejně hodnotitelné okolnosti,
provedení zásahů, oprav či změn na Předmětu koupě Kupujícím či třetí osobou bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
Záruka se dále nevztahuje na součásti Předmětu koupě podléhající běžnému opotřebení.

6.
7.
-

Kupující je povinen Předmět koupě používat a provádět na něm údržbu v souladu
s návodem k použití.
Kupující nemá právo ze záruky také tehdy:
nebudou-li Prodávajícím či organizací jím pověřenou prováděny předepsané servisní
prohlídky v intervalech stanovených výrobcem Předmětu koupě, jsou-li výrobcem
Předmětu koupě předepsány,
nebudou-li na Předmětu koupě v době trvání záruky používány výhradně originální
náhradní díly.

6.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1.

5.

Vady zjevné a množstevní Předmětu koupě, které byly zjištěny při prohlídce Předmětu
koupě, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím od Prodávajícího.
Neuplatní-li Kupující vady zjevné nebo množstevní Předmětu koupě u Prodávajícího ve
stanovené lhůtě, jeho nároky z uvedených vad zanikají.
V případě, že se po převzetí Předmětu koupě Kupujícím od Prodávajícího vyskytnou v
záruční době vady na Předmětu koupě, může Kupující uplatnit své právo ze záruky za jakost
pouze za podmínek a způsobem uvedenými níže.
Kupující je povinen Prodávajícímu vadu Předmětu koupě písemně oznámit, a to bez
zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. V písemném oznámení Kupující uvede, v čem vadu
(nebo vady) spatřuje, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení Kupní smlouvy
a který z možných nároků, které mu vadou Předmětu koupě vznikly, volí. Provedenou volbu
nemůže Kupující změnit bez písemného souhlasu Prodávajícího.
Za písemné oznámení vady se pro účely těchto podmínek považuje taktéž oznámení vady
zaslané Kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu
Prodávajícího info@ilumix.cz.
Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na:

-

bezplatné odstranění vady Předmětu koupě,
výměnu vadné součásti Předmětu koupě, týká-li se vada pouze jeho součásti,
přiměřenou slevu z Kupní ceny,
odstoupení od Kupní smlouvy.

6.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy
odstoupit pouze tehdy, pokud Prodávající neodstraní vadu Předmětu koupě nebo
nevymění-li vadnou součást Předmětu koupě v přiměřené či dohodnuté lhůtě nebo oznámíli Prodávající Kupujícímu, že vadu neodstraní.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na:

-

bezplatné odstranění vady Předmětu koupě,
výměnu vadné součásti Předmětu koupě, týká-li se vada pouze jeho součásti,
přiměřenou slevu z Kupní ceny.

2.
3.

4.

7.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny pouze tehdy, pokud Prodávající
neodstraní vadu nebo nevymění-li vadnou součást Předmětu koupě v přiměřené či
dohodnuté lhůtě nebo oznámí-li Prodávající Kupujícímu, že vadu neodstraní. V případě
nepodstatného porušení Kupní smlouvy nemá Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy.
V případě neoprávněného uplatnění záruky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
náklady vynaložené v souvislosti s touto neoprávněnou reklamací.

7.

Výhrada vlastnického práva

1.

Dle ust. § 2132 Občanského zákoníku vlastnické právo k Předmětu koupě přechází z
Prodávajícího na Kupujícího až okamžikem úplné úhrady Kupní ceny, není-li v Kupní
smlouvě dohodnuto jinak.
Do doby, než se Kupující stane vlastníkem Předmětu koupě, nemá právo jej bez předchozího
písemného souhlasu Prodávajícího zcizit, zatížit, přenechat jinému k užívání, zpracovat
nebo jinak s ním disponovat.
V případě, že Kupující poruší povinnost dle odstavce 2. tohoto článku, je povinen uhradit
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z Kupní ceny, přičemž tímto ujednáním o
smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na úhradu případně vzniklé škody v plné
výši.
Předmět koupě zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného uhrazení Kupní ceny bez
ohledu na spojení Předmětu koupě nebo jakékoli jeho části s věcmi ve vlastnictví Kupujícího
či třetí osoby.

2.

3.

4.

8.

Přechod nebezpečí škody na Předmětu koupě

1.

Nebezpečí škody na Předmětu koupě na Kupujícího přechází již převzetím Předmětu koupě
od Prodávajícího. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující Předmět koupě, ač mu s ním
Prodávající umožnil nakládat.
Předá-li Prodávající dopravci Předmět koupě pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném
Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Předmětu koupě předáním
Předmětu koupě dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu
dopravci pro přepravu do místa určení.
Škoda na Předmětu koupě, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá
vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu Prodávajícímu.

2.

3.

9.

Vyšší moc

1.

Smluvní strany nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků
z důvodů vyšší moci.
Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se
po uzavření Kupní smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo
proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou např. stávky,
výluky, blokády, válka nebo hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy takového
rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků z Kupní smlouvy některé ze
smluvních stran.
Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou
smluvní stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem
musí být sdělen okamžik ukončení události.

2.

3.

10.

Odstoupení od Kupní smlouvy

1.

Kupní smlouva zaniká odstoupením jedné ze smluvních stran od Kupní smlouvy.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od okamžiku
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Kupní smlouvy ruší.
Od Kupní smlouvy mohou smluvní strany odstoupit v případech, kdy to stanoví Občanský
zákoník nebo tyto podmínky, jinak v případě podstatného porušení Kupní smlouvy.

2.

3.

Podstatným porušením Kupní smlouvy se rozumí zejména:

-

jestliže bude podán Kupujícím návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek
Kupujícího ve smyslu ustanovení zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(dále také jen Insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek Kupujícího na
základě návrhu věřitele Kupujícího či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven
předběžný správce pro Kupujícího ve smyslu Insolvenčního zákona, anebo bude Kupujícím
podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
Kupující vstoupí do likvidace,
jestliže bude podán Prodávajícím návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek
Prodávajícího ve smyslu ustanovení Insolvenčního zákona, nebo bude prohlášen konkurz
na majetek Prodávajícího na základě návrhu věřitele Prodávajícího či bude na základě
rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro Prodávajícího ve smyslu Insolvenčního
zákona, anebo bude Prodávajícím podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení
insolvenčního zákona,
Kupující bude v prodlení s úhradou Kupní ceny za Předmět koupě (zálohy na Kupní cenu)
po dobu delší jak 30 kalendářních dnů,
Kupující bude v prodlení s převzetím Předmětu koupě (jeho části),
Kupující neposkytne Prodávajícímu jinou potřebnou a Prodávajícím řádně dle Kupní
smlouvy vyžádanou součinnost a bude v prodlení s jejím poskytnutím i po poskytnutí
náhradní lhůty, která nesmí být kratší jak 15 kalendářních dnů.

-

-

4.

Prodávající je oprávněn dále od Kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

-

Předmět koupě nebude Kupující z objektivních příčin (především proto, že Předmět koupě
se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) schopen dodat za původních
podmínek,
plnění dle Kupní smlouvy se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

-

5.

Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu, nárok na úrok
z prodlení, ani nárok na náhradu škody, pokud takovéto nároky co do svého důvodu vznikly
do data zrušení Kupní smlouvy odstoupením od Kupní smlouvy.

11.

Řešení sporů

1.

Případné spory z Kupní smlouvy bude výlučně rozhodovat Okresní soud v Karlových
Varech, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu jakožto soudu I. stupně, resp.
Krajský soud v Plzni, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu jakožto soudu I.
stupně.

12.

Důvěrnost

1.

Obsah Kupní smlouvy, stejně jako všechny skutečnosti vzájemného vztahu a spolupráce
smluvních stran, pokud se nejedná o skutečnosti nebo informace běžně dostupné ve
veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, aj.) nebo
svou povahou za určené ke zveřejnění, se považují za důvěrné informace a smluvní strany
jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich ochranu a
zamezení jejich zneužití.

2.

Jakékoli důvěrné informace mohou být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněny, nebo
sděleny kterémukoli třetímu subjektu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé
smluvní strany, a to vyjma odborných poradců účastníků (účetní, daňoví poradci a
advokáti), pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu dle tohoto článku
podmínek.

3.

Ujednání obsažené v odst. 2 tohoto článku podmínek neplatí tehdy, pokud povinnost
zpřístupnění informací vyplývajících z Kupní smlouvy třetímu subjektu vyplývá ze zákona
nebo z vykonatelného rozhodnutí příslušného úřadu a také tehdy, kdy je kterákoli smluvní
strana nucena se domáhat svých práv z Kupní smlouvy soudní cestou. V případě, kdy
některá ze smluvních stran poskytne ve smyslu tohoto ujednání třetímu subjektu jakékoli
důvěrné informace, je povinna o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní
stranu.

4.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku podmínek není časově omezena.

13.

Zvláštní ujednání

1.

Nad rámec výslovných ustanovení Kupní smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti
smluvních stran dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle
Kupní smlouvy, ledaže je v Kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Promlčecí lhůta pro uplatnění práv Prodávajícím z Kupní smlouvy se v souladu s ust. § 630
Občanského zákoníku prodlužuje na 5 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit
poprvé.
Vylučuje se povinnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v
době uzavření Kupní smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost
Prodávajícího nahradit Kupujícímu nemajetkovou újmu ve smyslu ust. § 2971 Občanského
zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v
souvislosti s Kupní smlouvou v penězích.
V souladu s ust. § 2898 Občanského zákoníku se sjednává limitace náhrady škody hrazené
Prodávajícím Kupujícímu dle Kupní smlouvy částkou odpovídající 30% celkové Kupní ceny
bez DPH sjednané v Kupní smlouvě, přičemž limit náhrady škody je sjednán pro souhrn
veškerých nároků na náhradu škody uplatněných Kupujícím, a to ať jednotlivých, či dílčích.
Práva vzniklá Kupujícímu z Kupní smlouvy nesmí být Kupujícím postoupena bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
Kupující není oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek za Prodávajícím
vzniklých na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou.

2.

3.

4.

5.
6.

14.

Závěrečná ujednání

1.

Na otázky, které nejsou výslovně upraveny Kupní smlouvou ani těmito podmínkami, budou
použita příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
Tyto podmínky v jejich aktuálně účinném znění jsou dostupné elektronicky na
internetových stránkách Prodávajícího na adrese https://www.ilumix.cz.
V případě neplatnosti některého z ustanovení těchto podmínek, nezakládá taková
skutečnost neplatnost podmínek jako celku. Namísto neplatného ustanovení vstupuje v
platnost obecně platná norma, v opačném případě jsou strany povinny se vzájemně
dohodnout na řešení, které je nejblíže původně sledovanému obchodnímu účelu.

2.
3.

4.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky zveřejněné způsobem dle odstavce 2. tohoto článku
podmínek kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních
norem nebo při změně způsobu vedení obchodní činnosti. Takováto změna či doplnění však
nemá vliv na práva ani povinnosti smluvních stran z Kupních smluv uzavřených do doby
účinnosti takto upravených podmínek. Upravené znění podmínek zveřejní Prodávající na
internetových stránkách Prodávajícího uvedených v odstavci 2. tohoto článku podmínek.
Upozornění na změnu těchto podmínek není podmínkou nabytí jejich účinnosti a Kupující
je tak povinen seznámit se s jejich aktuálním účinným zněním.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2019

ILUMIX light s.r.o.

