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Všeobecné obchodní podmínky pro nákup
v internetových obchodech tippaper.cz

Údaje o prodávajícím:
TIP PAPER, spol. s r.o., Linecká 349, 382 41 Kaplice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v eských Bud jovicích, oddíl C, vložka 13159
DI : CZ26086123, I O: 26086123
Bankovní spojení: SOB a.s., pobo ka eské Bud jovice  195208775/0300

Adresa výrobního závodu a kontakt pro osobní odb r:
TIP PAPER, spol. s r.o.
U Smaltovny 716/3 (areál SFINX)
370 01 eské Bud jovice
Provozní doba: Pond lí až tvrtek 6,00-14,00 hod.
informace k expedici zboží: Pavel Blaš ík, tel.: 723 834 766, e-mail: pavel.blascik@tippaper.cz
informace k objednávkám: Jan Špinka, tel.: 777 001 750, e-mail: jan.spinka@tippaper.cz

Informace o zboží
Aktuální ceny zboží jsou uvedeny v etn  všech daní (nap . 21% DPH) a poplatk , krom  náklad  na doru ení
zboží. Ty se ur ují dle váhy zásilky a zp sobu platby. P ehled možností dopravy zboží je uveden níže. Informace
o zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Minimální zasílané množství není ur eno.

Objednávka
Jednotlivé prodeje se uzavírají prost ednictvím automatického objednávkového systému. Všechny objednávky
jsou závazné. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- identifikaci kupujícího (kompletní faktura ní údaje a adresa, dodací adresa, jméno a kontakt na osobu p ebírající
zboží)
- celé ozna ení objednaného výrobku
- množství požadovaných kus
- cenu
- spojení na odpov dnou osobu
a p ípadn  další d ležité údaje.

Doprava, fakturace a úhrada zboží

Nabízíme následující možnosti dopravy a plateb:

- zásilka po R p i objednávce zboží nad 4 500 K  (v . DPH):  ZDARMA

- zásilka po R do 25 kg:  139 K   /  115 K  bez DPH

- zásilka po R do 50 kg: 278 K   /  230 K  bez DPH

- zásilka po R do 75 kg: 424 K   /  350 K  bez DPH

– v tší zásilky po R nebo do zahrani í: cena se stanovuje individuáln  dle hmotnosti zásilky a místa závozu

– osobní odb r po platb  p edem v našem závod  v eských Bud jovicích: ZDARMA  (platba pouze p evodem
ed vyzvednutím)

– platba bankovním p evodem z ú tu: ZDARMA  (po p ijetí objednávky je kupujícímu na e-mail zaslána faktura,
kterou kupující uhradí v celé výši p edem na ú et prodávajícího, a po p ipsání celé ástky se p istupuje k expedici
zboží)
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– dobírka: 97 K   / 80 K  bez DPH - (zákazník hradí cenu p i p evzetí zboží dopravci; doklady ke zboží jsou
sou ástí zásilky nebo je posíláme e-mailem; kupující je povinen zboží p evzít a zaplatit)

Doba doru ení
Standardní doba na odeslání zboží je 3 - 5 pracovní dn  od objednávky (u platby dobírkou) nebo od p ipsání
pen z na náš ú et (p i platb  p edem). V závislosti na vytížení naší expedice se tato doba m že mírn  prodloužit.
Nabízené zboží je b žn  skladem, ale pokud by se n který druh do asn  vyprodal, budeme zákazníka v as
informovat samoz ejm  ješt  p ed fakturací.
Objednávky se vy izují pouze v pracovní dny.

Skladování

Prodávané zboží a výrobky jsou z papíru, proto je skladujte v suchém prost edí a chra te p ed vodou, sluncem,
šk dci, zdroji ohn  apod.

Odstoupení od smlouvy
Kupující m že odstoupit od smlouvy do 14 dn  od p evzetí zboží nebo poslední ásti dodávky, a to bez ohledu na
zp sob p evzetí zboží i provedení platby. Uvedená lh ta je ur ena k tomu, aby se kupující v p im eném
rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funk ností zboží.
Kupující je oprávn n od smlouvy odstoupit i kdykoliv p ed dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo p edá ve 14 denní lh . Kupující nemusí uvád t

vod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadn ní komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu
i íslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený zp sob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit ástku pln  odpovídající cen  zboží a zaplaceným náklad m na jeho
dodání do 14 dn  od odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci ur itého zp sobu dodání zboží n kolik
možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevn jší z nich. Nejpozd ji ve stejné lh  je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo p edat zakoupené zboží. Zboží by m lo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku)
kompletní, nejlépe v p vodním obalu, nesmí jevit známky opot ebení i poškození. Náklady vrácení zboží nese
kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávn n v i kupujícímu uplatnit
nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a zapo íst jej na vracenou ástku.
Každou žádost vy izujeme individuáln .

Práva a povinnosti z vadného pln ní
Pokud má p evzaté zboží nedostatky (nap . nemá sjednané nebo oprávn  o ekávané vlastnosti, nehodí se k
obvyklému nebo sjednanému ú elu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost
neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i p edsmluvním parametr m), jedná se o vady zboží, za které
prodávající odpovídá.
Kupující „fyzická osoba nepodnikatel“ m že u prodávajícího uplatnit nejpozd ji do 24 m síc  od p evzetí zboží
podle svého požadavku nárok na bezplatné odstran ní vady nebo na p im enou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúm rné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyte ného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové

ci bez vad nebo nové sou ásti bez vad, týká-li se vada pouze této sou ásti. Není-li oprava nebo vým na zboží
možná, na základ  odstoupení od smlouvy m že kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Vyskytla-li se
odstranitelná vada po oprav  opakovan  (t etí reklamace pro stejnou závadu nebo tvrtá pro odlišné závady)
nebo má zboží v tší po et vad (nejmén  t i vady sou asn ), m že kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny,
vým nu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Záru ní lh ta pro kupující „fyzická osoba podnikatel a právnická osoba“ je 12 m síc .

hem šesti m síc  od p evzetí zboží se p edpokládá, že vada zboží existovala již p i p evzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhov t, pokud prokáže, že kupující p ed p evzetím o vad  zboží

l nebo ji sám zp sobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající mí e dosavadního používání nebo
opot ebení. U v cí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena
sjednána. Místo práva na vým nu má kupující v t chto p ípadech právo na p im enou slevu.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v d sledku b žného opot ebení, závady zp sobené nešetrným nebo
násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování. Prodávající nep ebírá
odpov dnost za škody vyplývající z nesprávného používání produkt , stejn  jako škod zp sobených vn jšími
událostmi a chybnou manipulací.
V p ípad  problém  s dodávkou zboží nás neváhejte kontaktovat - tel.: 777 001 750.

Reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby ur ené k oprav  bez zbyte ného odkladu od
zjišt ní nedostatku. U iní-li tak písemn  nebo elektronicky, m l by uvést své kontaktní údaje, popis závady a
požadavek na zp sob vy ízení reklamace.
Kupující je povinen sd lit prodávajícímu, jaké právo si zvolil p i oznámení vady, nebo bez zbyte ného odkladu po
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oznámení vady. Zm na volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která
se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy v as, má práva jako p i nepodstatném porušení
smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lh ta pro vy ízení reklamace b ží od

edání/doru ení zboží prodávajícímu. Zboží by m lo být p i p eprav  zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k
jeho poškození, m lo by být isté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladn , nejpozd ji do t í pracovních dn , rozhodnout o reklamaci, p ípadn  o tom, že
je k rozhodnutí pot ebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lh
sd lí. Reklamaci, v etn  odstran ní vady, prodávající vy ídí bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 dn  od
jejího uplatn ní, pokud se s kupujícím písemn  nedohodnou na delší lh . Po uplynutí této lh ty má kupující
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu v ci, m že kupující požadovat p im enou slevu z ceny nebo odstoupit od
smlouvy.
Záru ní doba se prodlužuje o dobu od uplatn ní reklamace do jejího vy ízení nebo do doby, kdy byl kupující
povinen si v c vyzvednout. Dojde-li k vým  zboží nebo jeho ásti, uplatní se odpov dnost prodávajícího jako
by šlo o koupi nového zboží nebo jeho ásti.
Prodávající bude o vy ízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky nebo e-mailovou
zprávou.
U oprávn né reklamace náleží kupujícímu náhrada ú eln  vynaložených náklad .

Osobní údaje
Správcem osobních údaj  je výše uvedený prodávající. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím
zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochran  osobních údaj  ( . 101/2000 Sb.). Osobní údaje v
nezbytném rozsahu jsou zpracovány zákonným a transparentním zp sobem, shromaž ovány pro ú ely pln ní

edm tu kupní smlouvy, budou uložené jen po nezbytn  nutnou dobu a se zachováním jejich integrity a
rnosti. Kupující má právo být informován, jaké údaje o n m prodávající eviduje, a je oprávn n tyto údaje

nit, p ípadn  písemn  vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údaj
vykonává Ú ad pro ochranu osobních údaj .

ešení spor
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím eší obecné soudy.

Zvláštní podmínky
Pro v tší i pravidelné odb ry lze dohodnout výhodn jší ceny. Papírové pytle lze po dohod  opat it barevným
potiskem, mikroperforací, PE fólií apod., viz naše internetové stránky. Více informací získáte na e-mailové adrese
jan.spinka@tippaper.cz nebo telefonním ísle 777 001 750.

Tyto obchodní podmínky jsou ú inné od 1. zá í 2021 a ruší veškerá p edchozí ustanovení. Prodávající si
vyhrazuje právo zm nit tyto obchodní podmínky bez p edchozího upozorn ní. Pro kupujícího vždy platí zn ní
obchodních podmínek v dob  uzav ení kupní smlouvy.
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