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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi 
smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Selena Bohemia, s.r.o., IČ: 26472481, 
DIČ: CZ 26472481, se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze 
pod sp. zn. C 84444 (dále jen “Prodávající”) a na straně druhé je kupující (dále jen “Kupující”). 
Kupující podáním objednávky zboží prodávaného Prodávajícím (dále jen „Výrobky“) potvrzuje, že se před 
uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném 
v době odeslání objednávky. Tyto VOP platí, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto v písemné 
smlouvě jinak. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY: Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě objednávky Kupujícího a 
její akceptace ze strany prodávajícího. 

3. DODÁNÍ / PŘECHOD RIZIKA: VOP prodeje musejí být vykládány v souladu s nejnovějšími INCOTERMS 
platnými v den přijetí objednávky. Není-li jinak písemně dohodnuto s Prodávajícím, dodací podmínka je EXW 
a nebezpečí škody na Výrobcích přechází na Kupujícího při předání Výrobků Kupujícímu nebo dopravci 
Kupujícího v expedici Selena.  

4. MNOŽSTEVNÍ ODCHYLKY: Kupující zaplatí za skutečně dodané množství a není oprávněn odmítnout 
dodávku Výrobků z důvodu rozdílu v množství, pokud takový rozdíl nečiní více než 10% objednaného množství.  

5. CENA: Ceny výrobků jsou smluvní. Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, kupní cena za Výrobky bude 
odpovídat ceně uváděné v nabídce Prodávajícího v době odeslání objednávky. Všechny ceny, které prodávající 
uvádí, jsou uvedeny bez DPH a jiné daně, která se může vztahovat na dané Výrobky, a dále bez nákladů na 
přepravu. Pokud cenu Výrobků nelze takto určit, platí, že cenou sjednanou smluvními stranami je cena uvedená 
na faktuře vystavené Prodávajícím.  

6. PLATBA: Nedohodnou-li se prodávající a Kupující jinak, je Kupující povinen zaplatit Výrobky na základě faktury, 
vystavené Prodávajícím v souladu s objednávkou a dodávkou Výrobků. Kupující zaplatí fakturu ve lhůtě 
stanovené na faktuře, v měně uvedené na faktuře, na adresu Prodávajícího uvedenou na faktuře. Kupující není 
oprávněn odepřít platbu jakékoliv dlužné částky Prodávajícímu z důvodu započtení, protinároku, snížení nebo 
jiným srážkám. V případě upomínky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré související náklady, 
včetně poplatků za inkasní agentury a právní zástupce, které vznikly nebo byly vynaloženy Prodávajícím k 
získání dlužné částky od Kupujícího. 

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ NA VĚCI: Vlastnické právo k Výrobkům přechází na 
Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na Výrobcích však na Kupujícího přechází již 
jejich převzetím. Dojde-li při přepravě Výrobků ke škodě na Výrobcích, je Kupující povinen neprodleně zajistit 
zjištění rozsahu a příčiny u dopravce a informovat Prodávajícího.  

8. ZÁRUKA ZA JAKOST/ PRÁVA KUPUJÍCÍHO: Prodávající zaručuje Kupujícímu, že v okamžiku přechodu 
nebezpečí škody na Výrobku má Výrobek vlastnosti uvedené ve standardní specifikaci nebo takové vlastnosti, 
na kterých se Prodávající a Kupující písemně výslovně dohodli (dále jen "Specifikace").  
Kupující je povinen Výrobky prohlédnout co nejdříve po převzetí. Pokud Kupující takto zjistí vady či škody na 
Výrobcích, je povinen Prodávajícímu tuto skutečnost ihned oznámit a vady jednoznačně a určitě označit do 7 
dnů, nejdéle však do 30 dnů. Při porušení těchto povinností ztrácí Kupující práva z vadného plnění v souladu 
s ust. § 2112 občanského zákoníku. Právo Kupujícího z titulu skryté vady na zboží nemůže být přiznáno, jestliže 
Kupující neinformoval Prodávajícího o vadě zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil, 
případně kdy Kupující při dostatečné péči vadu mohl zjistit, nejpozději však poslední den zákonné záruční doby.  
Prodávající poskytuje záruku za jakost Výrobků po dobu uvedenou na obalech jako doba doporučené spotřeby 
Výrobku, v ostatních případech 24 měsíců. Prodávající neakceptuje uplatňované vady u Výrobku, jehož datum 
doporučené spotřeby již uplynulo, vyjma případu, kdy Kupující prokáže, že mu tento Výrobek byl Prodávajícím 
doručen již po datu doporučené spotřeby. 
Prodávající neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu ve vztahu ke službám poskytovaným Kupujícímu a 
nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto službám. 

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Prodávající neručí za žádné ztráty nebo škody způsobené selháním Kupujícího 
při provádění účinné kontroly kvality nebo selhání při skladování, používání či jiné manipulaci s Výrobky, jak je 
doporučeno nebo je v souladu s pokyny poskytnutými Podávajícím nebo s průmyslovými standardy. Prodávající 
nebude odpovědný vůči Kupujícímu za ztráty vyplývající ze smluvního vztahu, deliktu (včetně nedbalosti), 
porušení zákonné povinnosti, nebo dále za ztráty zisku, ztráty obchodu, snížení hodnoty, poškození dobrého 
jména nebo za jakékoliv nepřímé, náhodné, exemplární, trestní nebo následné ztráty nebo poškození. Celková 
odpovědnost prodávajícího ke Kupujícímu ve vztahu ke všem ztrátám vyplývajícím nebo souvisejícím 
s dodávkou výrobků v žádném případě nebude přesahovat cenu zakoupených výrobků. Toto ujednání 
neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost prodávajícího v případech, kdy ze zákona nelze takovou 
odpovědnost vyloučit nebo omezit. 

10. VYŠŠÍ MOC: Prodávající není odpovědný za nesplnění svých povinností, pokud mu v tom zabránila vyšší moc 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinného. Za případy vyšší moci se považují zejména: 
válka, národní ohrožení, nedostatek přepravní kapacity, porucha strojů nebo zařízení, nemožnost prodávajícího 
zabezpečit materiál, dodávky paliva nebo energie pro výrobu Výrobků za podmínek, které jsou přijatelné pro 
Prodávajícího, zabavení zboží, požár, povodně, větrné smrště nebo jiné živelné pohromy, stávky, pozastavení 
provozu nebo jiného pracovního sporu, nařízení nebo jednání jakékoli vlády, úřadu či samosprávy, a to jak cizí, 
národní nebo místní, ať již platné či neplatné, nebo jakékoliv jiné příčiny stejného či odlišného druhu mimo 
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přiměřenou kontrolu Prodávajícího. Prodávající nemá povinnost obstarat žádné Výrobky z jiných zdrojů a může 
přerozdělit dostupnou zásobu Výrobků mezi členy skupiny Selena (včetně sebe) a jejich zákazníky, kupující, 
distributory a prodejce, na základě toho, co Prodávající považuje za spravedlivé a praktické. V případě, že doba 
trvání Vyšší moci přesáhne šest (6) měsíců, nebo jde důvodně předpokládat, že potrvá déle než 6 měsíců, 
Prodávající je oprávněn odstoupit od jakéhokoliv závazku k dodávce Výrobků Kupujícímu, aniž by Kupující měl 
jakýkoli nárok na odškodnění. 

11. KONTROLA VÝVOZU: Kupující nebude prodávat, exportovat, re-exportovat, licencovat, přenášet, 
přesměrovávat ani jinak převádět, přímo či nepřímo, jakýkoli výrobek nebo jakékoli informace nebo technologie, 
které souvisejí s Výrobky, pokud by to nebylo v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se kontroly 
vývozu, včetně předpisů té země, kde je Kupující residentem. Kupující bere na vědomí, že (i) přijme všechna 
nezbytná opatření v souladu s výše uvedenými zákony a předpisy, včetně získání vývozních a dalších licencí v 
případě potřeby a (ii) nebude konat nic, co by způsobilo, že by Prodávající porušoval výše uvedené právními 
předpisy. 

12. UKONČENÍ: Smlouva s Kupujícím na dodávku Výrobků na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek 
prodeje nezavazuje Prodávajícího do budoucna přijmout další objednávky. Prodávající bude kdykoliv oprávněn 
ukončit tento právní vztah. Takovéto ukončení nezakládá nárok Kupujícího na odškodnění. 

13. OCHRANA INFORMACÍ: Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou 
použity pouze za účelem plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí Prodávajícího a prověření bonity a 
platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů (zejména jméno, příjmení, adresa, datum 
narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa) nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě 
apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se Výrobků (sdělení jména, čísla 
účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty 
Kupujícím dobrovolně Prodávajícímu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými 
zákony ČR, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující učiněním 
objednávky dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely 
splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely Prodávajícího a za účelem prověření 
jeho bonity a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto 
zpracováním.  

14. PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ: Tyto VOP a veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zákony dané 
země, a pokud je to platné, státu nebo provincie, ve kterém se nachází sídlo Prodávajícího, s vyloučením 
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem směřujících k volbě jakékoliv jiné 
jurisdikce. Jakýkoliv spor mezi Prodávajícího a Kupujícím, který nejsou tyto strany schopné vyřešit dohodou, 
bude řešen výlučně soudem, který má pravomoc nad předmětem sporu, a který se nachází ve městě, ve kterém 
se nachází sídlo Prodávajícího. Každá strana schvaluje a souhlasí s jurisdikcí a místem konání těchto soudů. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2017. Selena je oprávněna tyto 
VOP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných 
VOP. Tyto VOP jsou zveřejněny na webových stránkách Selena www.tytan.cz a v provozovně Selena na adrese 
Masarykova 307, Bohušovice nad Ohří, 411 56, Česká republika. 

 


