
 

 

 

Smlouva 

 
 

1.Úvod 
Obchodní smlouva se uzavírá s firmou Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Smlouva se vztahuje   na propagační podmínky, které 

se týkají nákupů ve firmě Klawiszedolaptopa.pl a nikterak nezavazuje k zadávání objednávek. 
 Definice: 

Zhotovitel – firma „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof“ 
Objednavatel – firma podepisující smlouvu 

Internetová stránka (internetový obchod) - www.klavesydoklavesnic.cz 
 

2.Rozsah smlouvy 
Firma Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof dále jen Zhotovitel se zavazuje  poskytovat služby dle propagačních podmínek 

uvedených v bodě 4  Objednavateli. Tyto služby se skládají z prodeje zboží, které je dostupné na internetové stránce Zhotovitele. 
 

3.Způsob dodání zboží/služby 
Zboží objednané Objednavatelem bude doručeno prostřednictvím zásilkové služby. Zhotovitel je povinen vyslat tuto zásilku do 1 

pracovního dne, ode dne kdy bude ona uhrazena. 
 

4.Cena, způsob platby a platební lhůty 
Cena zboží, způsob platby a platební lhůty jsou uvedeny na Internetové stránce Zhotovitele a představují aktuální všeobecně platné: 

ceny, způsoby plateb a platební lhůty. Objednavatel bude navíc těžit z propagačních podmínek, tz. 50% slevy na veškerý sortiment, 

který je dostupný na internetových stránkách. Doba trvání propagačních podmínek: do odvolání, ale ne kratší než po dobu jednoho 

roku od data, kdy došlo k podepsání smlouvy. 
 

5.Technická dokumentace 
Informace týkající se technických specifikací objednaného zboží Objednavatelem jsou přístupné na Internetové stránce Zhotovitele. 

 

6.Záruční lhůta a záruční podmínky 
Informace o záruční lhůtě a záručních podmínkách jsou dostupné na Internetové stránce Zhotovitele a představují všeobecně platné 

podmínky týkající se záruční lhůty a záručních podmínek. 
 

7. Zásady rozhodčího řízení v případech nedorozumění 
V případě nedorozumění Objednavatel osloví Zhotovitele (nebo Zhotovitel kontaktuje Objednavatele) telefonicky, elektronicky (e-

mail) nebo poštou (dopis) za účelem objasnit toto nedorozumění. 
 

8. Podrobné podmínky 
Z propagačních podmínek a podpisu smlouvy mohou mít prospěch pouze Firmy spojené s IT průmyslem. Aby se Objednavatel mohl 

připojit k propagačním podmínkám musí nejdříve vyplnit a podepsat tento dokument a odeslat ho Zhotoviteli na adresu e-mail: 

support@laptopkey.eu do dne 31.01.2018. Smluvní podmínky jsou platné po registraci Objednavatele na internetové stránce 

Zhotovitele a následné aktivaci rabatu Zhotovitelem, která proběhne do 2 pracovních dní od založení konta Objednavate. 
 

9.Výskyt nepředvídatelných okolností 
V případě výskytu nepředvídaných okolností Objednavatel bude kontaktovat Zhotovitele (nebo Zhotovitel se spojí s Objednavatelem) 

telefonicky, elektronicky (e-mail) nebo poštou (dopis) a poskytne veškeré nezbytné informace týkající se těchto okolností. Ke každé 

nepředvídané okolnosti bude Objednavatel i Zhotovitel přistupovat individuálně. 
 

Smlouva se uzavírá mezi: 
Zhotovitelem: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125……………………………......... 

 
a Objednavatelem:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      název firmy                                        adresa                                        IČO                                   datum a  podpis 

 

mailto:support@laptopkey.eu

