
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní 

společnost 

VAE ICS, s.r.o. se sídlem Náměstí Jurije Gagarina 233/1,710 00 Slezská Ostrava IČ: 08931411, 

DIČ: CZ08931411 

adresa velkoobchodu : Za Dráhou 778, 281 51 Velký Osek 

bankovní spojení: 0102948214/2250 banka Creditas 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81338 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové 

adrese www.vaeics.cz 

 

Prodávající je zapojen do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů sdruženého plnění 

EKO-KOM pod identifikačním číslem. Vymazat číslo ekokomu, nové bude) 

Prodávající ujišťuje kupujícího, že pro výrobky, na které se vztahují požadavky zákona č.22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a č. 163/2003 Sb. jsou vystavena "Prohlášení o shodě". 

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní 

stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem 

(č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli 

spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 

89/2012 Sb.). 

 

 

I. Vymezení pojmů 

 

1. Prodávající je obchodní společnost VAE ICS, s.r.o. se sídlem Náměstí Jurije Gagarina 

233/1,710 00 Slezská Ostrava IČ: 08931411 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 81338. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který 

přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

 

2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se 

rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující-spotřebitel 

je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného 

výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při 

samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet 

podnikatele. 

 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a 

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 

jazyce. 

 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
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II. Uživatelský účet 

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do 

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 

objednávání zboží. Kupující - spotřebitel může provádět objednávání zboží též bez registrace 

přímo z webového rozhraní obchodu. 

 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a 

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně 

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou 

prodávajícím považovány za správné. 

 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského 

účtu. 

 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský 

účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní 

smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s 

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou 

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

 

III. Kupní smlouva 

 

1. Seznam zboží na stránkách www.vaeics.cz je katalogem běžně dodávaného zboží, a sám o 

sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky 

kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně 

potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto 

potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na 

základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky 

prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující 

vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání 

dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat 

objednávku". 

 

2. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka 

zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu 

prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. V tomto případě přijímáme objednávky také 

faxem, telefonicky, e-mailem na adrese obchodního oddělení velkoobchod@vaeics.cz. 

Výjimkou jsou registrované obchodní firmy – zákazníci velkoobchodu Garancia, kteří objednávají 

zejména prostřednictvím obchodního zástupce. 

 

3. Není stanovena minimální výše objednávky. 

 

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
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včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je 

kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má 

možnost se s nimi seznámit. 

 

5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní 

smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny 

ceny zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato 

částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. 

 

6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. 

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

 

 

IV. Cena zboží a Platební podmínky 

 

1. Ceny uváděné v katalogu jsou v Kč vč. DPH pro koncové uživatele. Náklady na dopravu jsou 

platné pro český trh. 

 

2. Registrovaným podnikatelům jsou poskytovány individuální slevy podle dosaženého obratu za 

předchozí kalendářní rok. Ceny uváděné v ceníku (katalogu) jsou u těchto registrovaných 

obchodních firem v Kč bez DPH snížené o slevu. V případě opakovaných pozdních úhrad může 

být pozastaveno poskytování slev až do doby uhrazení všech závazků, které jsou po lhůtě 

splatnosti. 

 

3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 

• v hotovosti v provozovně v případě osobního odběru zboží na adrese prodávajícího: 

Za Dráhou 778, 281 51 Velký Osek 

 

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 

 

4. Registrovaným obchodním firmám je po dohodě umožněna úhrada na základě vystavené 

faktury s příslušnou lhůtou splatnosti. 

 

5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s 

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní 

cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 

6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí 

zboží. 

 

7. V případě bezhotovostní platby je kupující - podnikatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží 

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek 

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

 

8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající na 

základě přijaté objednávky a zašle ji kupujícímu společně se zbožím nebo předá, pokud se jedná 

o osobní odběr. 
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V. Přeprava a dodání zboží 

 

1. Standardní způsob dodání je zaslání přes přepravní službu DPD nebo přepravní službu 

TOPTRANS 

 

- dopravné pro firemní zákazníky je při objednávce do 6000,- bez DPH 200,- bez DPH 

 

- dopravné pro maloobchodní zákazníky (1 balík) 120,- bez DPH 

 

2. Pokud bude odběratel požadovat zaslání dodávky po částech, budou přepravní náklady 

účtovány u každé části dodávky. 

 

3. Balné a přepravné nebude účtováno vůbec, přesáhne-li hodnota objednávky 6000,- Kč bez 

DPH. 

 

4. Další možností je osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího - přeprava ani balné se 

neúčtuje 

(v objednávce je nutné uvést "osobní odběr" a kontakt, na který bude podána zpráva, jakmile 

bude zboží připraveno k odběru. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 7 kalendářních dnů od 

dohodnutého termínu, bude objednávka zrušena). 

 

5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v 

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

 

7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s 

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v 

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu 

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a 

řídí se pokyny uvedenými v reklamačním řádu. 

 

9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 

 

VI. Práva z vadného plnění 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 

odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
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prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 

- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu 

obvykle používá 

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních 

předpisů. 

 

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, 

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti 

věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od 

smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez 

zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové 

věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc 

řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě 

má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 

 

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na 

výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má 

právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, 

vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v 

přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc 

má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

 

6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 

dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 

7. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady také 

upravuje reklamační řád prodávajícího. 

 

 

VII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy 

 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné 

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo 

pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, 

které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v 

uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, 

má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání 

důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v 

případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 

tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy 

může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních 

podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 

prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího velkoobchod@vaeics.cz. 
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3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí 

být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží 

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou 

poštovní cestou. 

 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od 

kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet 

určený kupujícím, nebo jiným způsobem, pokud si to kupující přeje. Prodávající je taktéž 

oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, 

pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li 

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu 

dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost 

bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 

dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na 

základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží 

zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu 

toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může 

prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou 

kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající 

spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

 

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to 

bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a 

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen 

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 

8. Právo odstoupit od kupní smlouvy také upravuje reklamační řád. 

 

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

 

 

IX. Ochrana osobních údajů 

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://garancia.ibyznys.cz/033/Reklamacni-Rad


2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 

bydliště, dodací adresa, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační 

číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a 

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující tímto prohlašuje, že 

dává v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění 

pozdějších předpisů, dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu prodávající zasílal na jeho 

elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé 

podpoře zboží či služeb nebo image jeho podniku a reklamu (obchodní sdělení). Kupující si je 

vědom toho, že může kdykoliv jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovýmto využitím 

svého elektronického kontaktu, a to zasláním zprávy e-mailem nebo poštou. 

 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle článku 3. není podmínkou, která 

by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

 

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je 

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

 

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

 

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 

způsobem. 

 

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná 

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

 

9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování, může: 

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

 

10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen 

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

 

X. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

 

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

 

2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s 

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí 



kupující sám. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v 

den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená 

smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a je přístupná 

pouze provozovateli obchodu. Její evidence a stav jsou přístupné kupujícímu. Smlouvu lze 

uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti 

jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

 

2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem 

uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění 

platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené 

objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

 

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá 

platnost ostatních ustanovení. 

 

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 

5. Kontaktní údaje prodávajícího: 

- adresa pro doručování:VAE ICS, s.r.o., Za Dráhou 778, 281 51 Velký Osek 

- adresa elektronické pošty: velkoobchod@vaeics.cz 

- telefon: 321 721 333, 311 240 118, 311 240 119, 311 240 120, 311 240 121 

 

 

 

  Obchodní podmínky ke stažení 

mailto:velkoobchod@vaeics.cz
https://www.vaeics.cz/www/prilohy/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20od%201.7.2017.pdf
https://www.vaeics.cz/www/prilohy/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20od%201.7.2017.pdf
https://www.vaeics.cz/www/prilohy/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20od%201.7.2017.pdf

