Vidíme svět bez drátů.
SMLOUVA O OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
I

SMLUVNÍ STRANY

i4wifi a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11525
se sídlem Praha 10, Průmyslová 11, PSČ 102 19
IČO: 27651851, DIČ: CZ27651851
bankovní spojení a č.ú.: Raiffeisenbank a.s., 2596497001/5500
internetová adresa: www.i4wifi.cz
zástupce: Michal Klečka, místopředseda představenstva nebo Jan Sedlák, předseda představenstva
(dále jen „prodávající“) a
Obch. firma / název:
se sídlem:
IČO:		

DIČ:

*zapsaná ve veř. rejstříku:

oddíl:

*zástupce:

funkce:

vložka:

*) takto označené řádky vyplňuje jen právnická osoba.
(dále jen „kupující“)

Dále společně označováni též jako „smluvní strany“.

II

ÚČEL SMLOUVY

1. 	Účelem této smlouvy je ujednání smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech
a podmínkách, jimiž se budou řídit jejich obchodní vztahy při uzavírání kupních smluv
a jejich plnění. Ustanovení této smlouvy jsou závazná pro všechny kupní smlouvy uzavřené
mezi smluvními stranami, pokud v konkrétní kupní smlouvě nedojde písemně k odchylné
dohodě.
2.
Tato smlouva nezavazuje smluvní strany k uzavření kupní smlouvy.

III

KUPNÍ SMLOUVY

1. 	Prodávající bude dodávat kupujícímu výrobky z nabídky a v cenách uvedených na internetové
adrese prodávajícího, pokud nebude dohodnuto mezi smluvními stranami jinak (dále jen
„zboží“). Zboží bude dodáváno na základě objednávek zaslaných kupujícím prodávajícímu
a potvrzených prodávajícím způsobem uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách.
2.	Takto uzavřená kupní smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
3.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího,
které jsou připojeny k této smlouvě. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními
podmínkami a ustanoveními této smlouvy mají ustanovení této smlouvy přednost.
4.	Kupní smlouvy uzavřené podle této smlouvy se však řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami platnými ke dni uzavření každé z těchto kupních smluv, přičemž aktuálně platné
Všeobecní obchodní podmínky jsou vždy k dispozici na internetové adrese prodávajícího
a budou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené na základě této smlouvy.

V

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. 	Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace vyplývající z této smlouvy a jejího
plnění v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám a chránit navzájem
svou dobrou pověst. Tyto povinnosti trvají i po případném skončení smluvních vztahů
vyplývajících z této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny se neprodleně informovat o změnách veškerých skutečností
týkajících se jejich podnikatelských činností, zejména těch, které jsou uvedeny v příslušném
veřejném rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci. Rovněž jsou povinny se okamžitě vzájemně
informovat o tom, že proti nim bylo zahájeno insolvenční nebo obdobné řízení, nebo že
vstoupily do likvidace, anebo že proti nim je veden výkon rozhodnutí.
2.	Tuto smlouvu může kterákoli smluvní strana vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě,
která počne běžet den následující po doručení výpovědi druhé straně (případně prvního dne
měsíce následujícího po dni, kdy druhá smluvní strana odmítne zásilku obsahující výpověď
převzít, nebo prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy se tato zásilka vrátí coby
nedoručená smluvní straně, která jí odesílala).
3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě, že to bude třeba z důvodu právních, účetních
nebo jiných, bude tato smlouva nahrazena jinou smlouvou, ve které zůstanou zachovány
podmínky dohodnuté v této smlouvě.
4.	Kupující prohlašuje, že je solventní a je schopen dostát svým finančním závazkům,
a že tomu tak bude vždy, kdykoli učiní objednávku zboží dle této smlouvy.
5.	Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy a ujednání týkající se předmětu této
smlouvy, zejména všechny předchozí smlouvy o obchodních podmínkách, které prodávající
a kupující uzavřeli.
6.
Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
7.	Kupující, respektive osoba, která tuto smlouvu podepsala za kupujícího, tímto uděluje
výslovný souhlas s pořízením kopie svého občanského průkazu a uchováním této kopie
prodávajícím.

V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 	Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu
oběma smluvními stranami.
2.	Změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou
stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.	Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po jednom originále.

V Praze dne:
Za prodávajícího:

V
Za kupujícího:

dne:

