Všeobecné obchodní (smluvní) podmínky
obchodní společnosti s firmou
AMZ Financial Group, s.r.o., IČ 264 57 016
1.

Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen
„VOP“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi
obchodní společností s firmou AMZ Financial Group, s.r.o.,
IČ 264 57 016 a druhými stranami. Veškeré obchodní
vztahy se řídí právním řádem České republiky v platném
znění ke dni uzavření smlouvy.
2.

Vymezení pojmů

Smlouva – písemný nebo konkludentní závazek AMZ
Financial Group, s.r.o. poskytnout plnění druhé straně
v jakékoliv formě vymezené právním řádem České
republiky popř. i inominátní smlouvy.
Dodavatel – AMZ Financial Group, s.r.o., IČ 264 57 016,
osoba, která poskytuje službu nebo zboží.
Odběratel – druhá strana smlouvy, osoba, která nakupuje
službu nebo zboží.
3.

Uzavření smlouvy

Smlouva je právoplatně uzavřena podpisem
všech stran smlouvy a vstupuje v účinnost dnem v ní
uvedeným. Smlouva je právoplatná pouze podpisem
oprávněné osoby nebo jejím zmocněncem. Smlouva
může být uzavřena na základě jednání nebo potvrzené
objednávky. V případě objednávky signované druhou
stranou i v případě, že je doručena elektronicky je závazek
dodavatele splněn, písemným potvrzením objednávky
odběrateli a jejím doručením. Potvrzení objednávky je
konkludentním uzavřením smlouvy.
4.

Termín plnění

Termín plnění je sjednán ve smlouvě nebo
v potvrzené objednávce. Termín lze měnit i elektronicky,
ale vždy musí být potvrzen všemi stranami smlouvy.
5.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou stanoveny v každé
obchodní smlouvě individuálně. U smluv typu „nájemní
nebo podnájemní smlouva“, „smlouva o ubytování“ vždy
platba předchází poskytnutí služby dodavatelem. U smluv
přesahujících kalendářní rok se uplatňuje valorizace dle
míry inflace za předcházející kalendářní rok zveřejněná
ČSU, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
Smluvní pokuta je stanovena v každém typu smlouvy
odlišně. Pokud není písemně ujednána, není fakturována.
Úrok z prodlení za pozdní platbu je účtován dodavatelem
ve výši 0.01% p.a..
Dodavatel má právo vymáhat nezaplacené
úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto
vymáháním spojené (např. upomínací náklady,,další
náklady spojené s vymáháním dlužné částky).
Fakturace může být zasílána v elektronické
podobě ve formátu .pdf. V případě potřeby bude na
vyžádání zaslán originál faktury. Při fakturaci za media
může dodavatel upravovat výši vnitřních nákladů
v závislosti na dodavatelských cenách.
6.

Ukončení smlouvy

Smlouva nebo právní vztah je ukončen uplynutím doby,
výpovědí některé smluvní strany, dohodu smluvních stran,
nebo jednostranným ukončením smlouvy z důvodu
hrubého porušení smluvních podmínek v souladu se zák.
č. 89/2012 S., občanský zákoník. Ukončení smlouvy je
podrobně uvedeno v každé smlouvě. Smluvní strany berou
na vědomí, že dodavatel má právo uplatnit zadržovací
právo a odběratel výslovně souhlasí s vyklizením
pronajatých prostor dodavatelem v případě, že odběratel
nepředá dodavateli pronajaté prostory ve stanoveném
termínu.

9.7.

Jiná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo
doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních
norem nebo při změně způsobu zboží nebo služeb.
Změnu, doplnění a jejich účinnost dodavatel vyhlásí
vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě
nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných
obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit dodavateli
ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění
dozvěděl nebo do třiceti dnů od jejich zveřejnění na
internetové stránce dodavatele. Neučiní-li tak, má se za to,
že odběratel změny či doplňky akceptoval.
Právní vztahy těmito podmínkami výslovně
neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními právního
řádu České republiky.
Dodavatel neodpovídá druhé straně za škodu
vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např.
zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými
poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou
důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně
dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.
Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u
subdodavatelů dodavatele.
Druhá strana se zavazuje neprodleně oznámit
dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění
k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména
změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a
bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se
veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají
splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební
neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto
případě žádat okamžité uhrazení dosud nezaplacených
dodávek.
Písemná forma právního úkonu je zachována,
je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu
právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
.
Druhá strana tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako
správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho
osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob
fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho
písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud
je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené
množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté
údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb,
k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento
souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na
všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.
Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním
reklamních materiálů a nabídek dodavatele.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od
1. března 2014 a zveřejněné na adrese www.amzfinancial.com.

