
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GEOS AGT S.R.O. 
 
 
 
 
- společnost GEOS AGT s.r.o., IČ: 48265551 se sídlem Rochlická 1135, Liberec XXX-Vratislavice nad   
  Nisou, 463 11 Liberec zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  
  C, vložka 4435 tímto zveřejňuje tyto své Všeobecné obchodní podmínky, které platí pro objednání a nákup  
  zboží nabízeného společností GEOS AGT s.r.o. v jejím internetovém obchodě – e-shopu na internetových  
  stránkách http://eshop.geosagt.cz/, pro nákup zboží nabízeného společností GEOS AGT s.r.o. ve všech  
  jejích kamenných obchodech – provozovnách, jakož i pro nákup zboží společnosti GEOS AGT s.r.o.  
  osobně, telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem  
 
- tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách internetového obchodu – e-shopu    
  společnosti GEOS AGT s.r.o. http://eshop.geosagt.cz/, na internetových stránkách společnosti GEOS AGT  
  s.r.o. www.geosagt.cz a jsou vyvěšené ve všech kamenných obchodech – provozovnách společnosti  
  GEOS AGT s.r.o.  
 
- není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, použijí se ustanovení zák. 89/2012 Sb.,  
  občanského zákoníku 
 
- kupující okamžikem převzetí faktury potvrzuje, že je seznámen a souhlasí se zněním těchto Všeobecných  
  obchodních podmínek 
 
- platnost ceníku je od 8.6.2015 
- ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH (vyjma cen koupelnových doplňků NIMCO,  
   které jsou uvedeny s DPH) 
- dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen po celou dobu platnosti tohoto ceníku 
- společnost GEOS AGT s.r.o. je plátcem DPH 
- při opožděném zaplacení kupní ceny je kupující povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve  
  výši 0,5% z dlužné kupní ceny za každý den prodlení spolu se zaplacením kupní ceny,  
  pokuta je splatná následující den po dni, kdy byla splatná kupní cena 
- při dohodnutém vrácení zboží kupujícím z důvodů nezaviněných prodávajícím bude      
   kupujícímu odečteno 10% z hodnoty vráceného zboží jako manipulační poplatek 
- pro níže uvedené výrobky jsou použity doporučené ceny výrobců ke dni vydání toho 
   ceníku a mohou se v průběhu platnosti ceníku měnit  :  
  SANELA         – optoelektrické armatury (možné individuální slevy) 
   NIMCO           – koupelnové doplňky (možné individuální slevy) 
- netto ceny bez možnosti poskytnutí dalších slev jsou odlišeny červeně 
  (v případě platby v hotovosti budou poskytnuty níže uvedené dodatečné slevy i z těchto netto  
   cen)                  
     
SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
- pro registrované partnery lze pro dané obchodní komodity a skupiny zboží individuálně  
  sjednat smluvní slevu : 

- platba předem, v hotovosti, na dobírku nebo expres (převodem do 5-ti dnů) je 
     zvýhodněna dodatečnou slevou ve výši 4 % 
- v případě objednání zboží na e-shopu společnosti bude poskytnuta dodatečná   sleva 2 % 

 

DODACÍ PODMÍNKY 
- závazné objednávky přijímáme osobně, telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem 
- pro objednávky zboží lze využívat i e-shop na www.geosagt.cz 
- individuálně lze sjednat automatické zasílání daňového dokladu (faktury) i e-mailem ihned po  
   jeho vystavení  
 - zboží bude dodáno na náklady dodavatele přesahuje-li cena objednaného zboží  
   částku 2.500,- Kč bez DPH 
- pokud cena zboží nepřesáhne částku 2.500,- Kč bez DPH bude spolu se zbožím účtováno  
   objednávajícímu dopravné ve výši 100,- Kč za každý balík do 50 kg 
- v týž den lze expedovat pouze objednávky došlé do 14:00 hodin  
 

 
 



ODPOVĚDNOST ZA VADY 
- pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou upraveny dvě lhůty, jedna pro spotřebitele a druhá pro podnikatele     
  (osoba s IČO) 
- kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u veškerého spotřebního zboží  
  zakoupeného u společnosti GEOS AGT s.r.o. v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, ledaže je  
  kupujícím také podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se týká jeho podnikatelské  
  činnosti 
 
- pokud je kupujícím podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se týká jeho  
  podnikatelské činnosti, je pouze takový kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti    
  měsíců od převzetí zboží, která se vyskytne u zboží zakoupeného u společnosti GEOS AGT s.r.o; § 2112     
  zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Kupující jako podnikatel si musí  
  sám právně upravit zkrácenou dobu pro uplatnění odpovědnosti za vady 12 měsíců ve svých obchodních    
  podmnínkách, bude-li toto zboží dálě prodávat podnikateli. 
 
- další podrobnosti o odpovědnosti za vady a způsob jejich uplatnění upravuje reklamační řád dostupný na     
  internetových stránkách http://eshop.geosagt.cz/ a www.geosagt.cz 
 

 
OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ 
- veškeré potřebné materiály jako jsou : Záruční list  
                                                                Návod k použití 
                                                                Prohlášení o shodě na výrobky       
                                                      Reklamační protokol  
                                                      Technický a katalogový list výrobku 
                                                                 Reklamační řád 
 
   jsou dostupné pod odkazem „KE STAŽENÍ“ na www.geosagt.cz 
 
- na vyžádání je možné zaslat ceník na CD ve formátu pdf nebo xls (k dalšímu zpracování) 
- obrázky použité v ceníku jsou pouze ilustrativní a nemusejí se plně shodovat s výrobkem 
- u zboží označeného jako NOVINKA může v počátku platnosti ceníku docházet k vyprodávání  
   počáteční skladové zásoby a prosíme odběratele o trpělivost a porozumění 
 
 

PROVOZNÍ DOBA VE SPOLEČNOSTI 
 
velkoobchodní sklad Liberec                                  Po-Pá     7:00-12:00    13:00-17:00 
 
velkoobchodní sklad Olomouc                                Po-Pá     7:00-12:00    13:00-16:00 
 
vzorková prodejna koupelen Liberec                     Po-Pá     9:00-13:00    14:00-17:00  
                                                                                   So           9:00-12:00 


