
TATSUNO EUROPE a.s. Všeobecné obchodní podmínky                                                                                          Stránka 1 z 5 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky  
 
které ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku určují část obsahu kupní 
smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi společností TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem Blansko, Pražská 
2325/68, 678 01 Blansko,  IČ: 26221454, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle 
B, vložka 3350 jako prodávajícím nebo zhotovitelem a jejími zákazníky jako kupujícími nebo objednateli.  
 
 
I. Základní ustanovení   

 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti  TATSUNO EUROPE a.s. (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí 
kupní smlouvy (smlouvy o dílo). Uzavřením kupní smlouvy (smlouvy o dílo) kupující (objednatel) potvrzuje, že se 
seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s ním souhlasí.  
2.  Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). 
3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě (smlouvě o dílo) mají přednost před zněním těchto VOP.   
4. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích kupujícího 
(objednatele) se prohlašují za neplatné.   
5. Jakékoli změny těchto VOP jsou možné jen tehdy, když se na tom kupující (objednatel) s prodávajícím 
(zhotovitelem) písemně dohodnou ve smlouvě, dodatku ke smlouvě či jiné dohodě a je jednoznačné, které podmínky 
byly změněny a jakým způsobem. V pochybnostech platí, že je změna těchto VOP neplatná.   
 
II. Uzavření smlouvy, obsah smlouvy   
 
1. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) 
kupujícího (objednatele) prodávajícím (zhotovitelem) za podmínek uvedených v těchto VOP. 
2.  Kupující (objednatel) předkládá veškeré objednávky v písemné formě. Za písemnou formu se považuje i 
objednávka učiněná elektronickými prostředky. Za akceptaci návrhu se nepovažuje mlčení prodávajícího (zhotovitele) 
k protinávrhu kupujícího (objednatele). Tyto VOP jsou přijaty nejpozději v den přijetí zboží kupujícím (objednatelem).     
3. Objednávky kupujícího (objednatele) musí obsahovat následující údaje: 

- číslo objednávky, 
- název, druh a množství objednaného zboží, 
- dodací lhůtu, 
- místo určení, na které má být zboží odesláno nebo kde má být dodáno, 
- podpis oprávněné osoby kupujícího (objednatele) nebo u objednávky učiněné elektronickými prostředky 

uvedení jména, příjmení a funkce oprávněné osoby kupujícího (objednatele), který objednávku učinil.   
4. Veškeré nabídky prodávajícího (zhotovitele) jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající (zhotovitel) neprohlásí za 
závazné.   
5. K uzavření kupní smlouvy (smlouvy o dílo) mezi stranami dojde písemným potvrzením objednávky oprávněným 
pracovníkem prodávajícího (zhotovitele) nebo dodáním zboží prodávajícím (zhotovitelem) podle objednávky kupujícího 
(objednatele). Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu, změny i zrušení 
smlouvy musí být provedeny pouze písemnými dodatky, které musí být číslovány, datovány a podepsány osobami 
oprávněnými jednat za obě smluvní strany. 
6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy (smlouvy o dílo) oběma stranami a týkající se 
obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy (smlouvy o dílo) se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do 
kupní smlouvy (smlouvy o dílo) nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.  
7. Podklady připojené k nabídkám slouží pouze jako informace pro kupujícího (objednatele) a na žádost prodávajícího 
(zhotovitele) musí být vráceny zpět. 
 
8. Nesplní-li kupující (objednatel) jakoukoli ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může prodávající 
(zhotovitel) trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech 
má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku kupujícího (objednatele).  
 
III. Cena, platební podmínky   
 
1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení 
ceny) smlouva nenabude platnosti.   
2. Všechny ceny zboží jsou cenami EX WORKS v souladu s INCOTERMS 2010 a zahrnují, pokud není 
výslovně dohodnuto jinak, balení v základním obalu z lepenky/plastu, naložení na dopravní prostředek. Do ceny 
nejsou zahrnuty žádné celní poplatky, daně ani žádné jiné poplatky, hrazené mimo území České republiky.  
 Ceny zboží naopak nezahrnují vyložení zboží. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně 
platné výši.  
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3. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní, nebude-li dohodnuto ve smlouvě jinak.  
4. Je-li ve smlouvě dohodnuto poskytnutí zálohy kupujícím (objednatelem), je prodávající (zhotovitel) oprávněn (nikoli 
však povinen) vystavit kupujícímu (objednateli) po uzavření kupní smlouvy (smlouvy o dílo) zálohovou fakturu.  
Nebude-li zálohová faktura uhrazena včas v termínu na ní uvedeném, vyhrazuje si prodávající (zhotovitel) právo 
změny dodací lhůty. Prodlení kupujícího (objednatele) s úhradou zálohové faktury po dobu delší než 10 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající (zhotovitel) má právo od kupní 
smlouvy (smlouvy o dílo) odstoupit. 
5. Po dodání zboží (předání díla) je prodávající (zhotovitel) povinen vystavit kupujícímu (objednateli) daňový doklad 
(fakturu), která bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
Pokud bude kupujícím (objednatelem) zaplacena zálohová faktura, bude zúčtována v konečném daňovém dokladu 
(konečné faktuře).  
6. Faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) firmu a sídlo prodávajícího (zhotovitele) a kupujícího (objednatele)  
c) číslo objednávky (smlouvy), podle které bylo plněno a číslo dodacího listu nebo přepravního listu  
d) předmět dodávky a den jejího splnění  
e) úplné označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno  
f) cena za jednotku množství a další cenové náležitosti  
g) den vystavení  faktury a lhůtu její splatnosti 
h) celkovou fakturovanou částku  
i) datum zdanitelného plnění  
 
7. Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, je splatnost zálohových faktur i daňových dokladů (faktur) 14 kalendářních 
dnů ode dne vystavení příslušného dokladu. Platby se považují za uskutečněné až příchodem na účet prodávajícího 
(zhotovitele). 
8. Kupující (objednatel) není oprávněn vrátit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez 
zbytečného odkladu po zjištění takovéto závady informovat o ní prodávajícího (zhotovitele), který provede 
bezodkladně potřebnou opravu faktury. Není-li dohodnuto jinak, lhůta splatnosti se prodlužuje o dobu, uplynuvší od 
doručení výzvy k odstranění závady ve faktuře prodávajícímu (zhotoviteli) od doručení opravy faktury kupujícímu 
(objednateli).    
9. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího (objednatele) a při prodlení kupujícího (objednatele) 
s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího (zhotovitele) je prodávající (zhotovitel) oprávněn prohlásit všechny své 
stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Prodávající (zhotovitel) může zadržet v takových 
případech i dosud nesplněné dodávky ze všech smluv, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení 
od ní.  
10. Za podmínek uvedených v předchozím bodě 9. je prodávající (zhotovitel) oprávněn odstoupit od všech existujících 
smluv po předchozím upozornění a po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k zaplacení. To neplatí, jestliže kupující 
(objednatel) poskytne dostatečné zajištění. Odstoupí-li prodávající (zhotovitel) od smlouvy pro nezaplacení splatné 
pohledávky kupujícím (objednatelem), je kupující (objednatel) povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé 
škody a vynaložené náklady.   
11. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti může prodávající (zhotovitel) bez dotčení jiných mu náležejících práv 
požadovat náhradu škody vzniklou prodlením v plné výši, nejméně však ve výši obvyklých úroků a provizí, které jsou 
požadovány bankami, zejména příslušnou bankou prodávajícího (zhotovitele). Navíc je prodávající (zhotovitel) 
oprávněn účtovat kupujícímu (objednateli) smluvní pokutu ve výši 0,05% % z dlužné částky za každý den prodlení 
v placení až do zaplacení. 
  
 
IV. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody    
 
1.  Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu 
nakládat se zbožím ve své provozovně v Blansku, Pražská 2325/68. Bude-li ve smlouvě dohodnuto, že prodávající 
odešle zboží kupujícímu, splní prodávající svou povinnost dodat zboží dnem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě 
do místa určení. 
2. Není-li ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak, splní zhotovitel svoji povinnost dodat zboží k montáži stejným způsobem, 
jak je uvedeno v předchozím bodě l.  Dílo bude splněno řádným provedením v místě plnění a podpisem předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami.   
3. Prodávající (zhotovitel) současně se zbožím předá kupujícímu (objednateli) dodací list, který musí obsahovat 
minimálně tyto údaje: 

- číslo smlouvy (objednávky), 
- datum vystavení dodacího listu 
- přesný název dodaného zboží 
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4.  Umožní-li prodávající (zhotovitel) kupujícímu (objednateli) nakládat se zbožím a kupující (objednatel) poruší 
smlouvu tím, že zboží nepřevezme, je prodávající (zhotovitel) povinen učinit přiměřená opatření k uchování zboží. 
Dostane-li se kupující (objednatel) do prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 21 kalendářních dnů, je povinen 
prodávajícímu (zhotoviteli) zaplatit skladné ve výši 5% z kupní ceny zboží (z ceny zboží) za každý i započatý týden 
prodlení. 
5.  Prodlení kupujícího (objednatele) s převzetím zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající (zhotovitel) má právo od smlouvy odstoupit.  
6. Prodávající (zhotovitel) je povinen zabalit zboží způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Obalový materiál 
je nevratný. Je-li ve smlouvě uveden odkaz na vratné obaly, je kupující (objednatel) povinen v přiměřené lhůtě tyto 
obaly vrátit zpět prodávajícímu (zhotoviteli). Nevrátí-li kupující (objednatel) prodávajícímu (zhotoviteli) vratné obaly do 
14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží, má se za to, že tyto obaly byly ztraceny. Náhradu škody vzniklé 
prodávajícímu (zhotoviteli) ztrátou nebo poškozením obalů uhradí kupující (objednatel) prodávajícímu (zhotoviteli) na 
základě vystavené faktury. 
7. Kupující (objednatel) nabude vlastnického práva ke zboží (dílu) úplným zaplacením kupní ceny (ceny díla). Zaplatí-li 
však kupující (objednatel) kupní cenu (cenu díla) v plné výši přede dnem dodání zboží, nabude kupující (objednatel) 
vlastnického práva ke zboží, jakmile mu bude dodané zboží předáno.  
8.  Výhrada vlastnického práva dle předchozího bodu 7. znamená, že prodávající (zhotovitel) zůstává až do zaplacení 
ceny vlastníkem zboží a přísluší mu právo na ochranu jeho vlastnictví. Kupující (objednatel) se zavazuje včas písemně 
informovat prodávajícího (zhotovitele) o podstatném zhoršení své finanční situace, zejména bude-li v úpadku nebo 
nastanou-li jiné skutečnosti, které jsou důvodem pro zahájení insolvenčního  řízení. Dojde-li k takovému podstatnému 
zhoršení finanční situace kupujícího (objednatele), je prodávající (zhotovitel) i bez oznámení kupujícího (objednatele) 
dle předchozí věty oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nebo zahájením likvidace nebo podáním 
návrhu na zahájení insolvenčního řízení zaniká právo kupujícího (objednatele) disponovat se zbožím (tj. zboží prodat, 
darovat, pronajmout, dát do zástavy apod.) a prodávající (zhotovitel) je oprávněn takové zboží, na které se vztahuje 
výhrada vlastnictví od kupujícího (objednatele) převzít zpět a to i v případě, že lhůta splatnosti ceny ještě neuplynula. 
Nevydá-li kupující (objednatel) předmětné zboží, je povinen umožnit pověřeným pracovníkům prodávajícího 
(zhotovitele) přístup do prostor v jednotlivých provozovnách, ve kterých se zboží nachází, za účelem nakládky a 
odvozu zboží. 
9. Kupující (objednatel) není oprávněn zboží prodávajícího (zhotovitele) prodané pod vlastnickou výhradou dát do 
zástavy, pronajmout, zapůjčit třetím osobám apod. pod sankcí náhrady škody v plném rozsahu.   
10. Kupující (objednatel) je oprávněn zboží prodávajícího (zhotovitele) prodané pod vlastnickou výhradou prodávat 
jen v řádném obchodním styku a je povinen vůči třetím osobám si rovněž vyhradit vlastnické právo. Veškeré 
pohledávky, náležející kupujícímu (objednateli) z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, je povinen postoupit 
prodávajícímu (zhotoviteli) k jejich zajištění ve lhůtě 5 dnů a je povinen o tom informovat svoje dlužníky. Prodávající 
(zhotovitel) je oprávněn postoupené pohledávky vymáhat a inkasovat. Inkasované částky uloží prodávající (zhotovitel) 
odděleně a převede je kupujícímu (objednateli) do 5 dnů. To neplatí v případě, že kupující (objednatel) nedodržuje 
platební podmínky, při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci společnosti 
kupujícího (objednatele).   
11. Kupující (objednatel) je povinen sdělit prodávajícímu (zhotoviteli) zásahy třetích osob do zboží podléhajícího 
vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Veškeré náklady s tím spojené hradí kupující (objednatel). 
12. Prodávající (zhotovitel) je oprávněn připsat si ve svůj prospěch zboží vzaté zpět na základě výhrady vlastnictví a 
místo účetní hodnoty může účtovat cenu platnou v den vrácení nebo cenu, které by mohl dosáhnout při zamýšleném 
použití či prodeji, přičemž náklady prodeje jdou v každém případě k tíži kupujícího (objednatele).  
13. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí zboží jdou plně k tíži 
kupujícího (objednatele). Kupující (objednatel) je dále v tomto případě povinen na požádání prodávajícího 
(zhotovitele) oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a 
poskytnout prodávajícímu (zhotoviteli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkům a vydat potřebné 
doklady.   
14. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího (objednatele) v době, kdy buď převezme zboží od prodávajícího 
(zhotovitele), nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající (zhotovitel) umožní se zbožím nakládat a 
kupující (objednatel) poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. 
15.  V případě odeslání zboží kupujícímu (objednateli) přechází na kupujícího (objednatele) nebezpečí škody předáním 
zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu (objednateli) do místa určení bez ohledu na to, kdo nese přepravní 
náklady. 
16. Jestliže kupující (objednatel) zboží v místě určení nepřevezme, pak bez zřetele na jeho zavinění přechází na 
kupujícího (objednatele) nebezpečí poškození nebo ztráty zboží v okamžiku, kdy prodávající (zhotovitel) odešle 
kupujícímu (objednateli) zprávu o připravenosti zboží k odběru na určeném místě.   
17. Dodací lhůty u zboží, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují ke dni odběru zboží ze závodu prodávajícího a 
platí jen přibližně. Jejich porušení prodávajícím není podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího.  
18. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícím.   
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19. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zboží zpožděna kvůli nepředvídaným 
událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením nebo zpožděním či výpadku 
subdodávek. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc, nebo dojde-li k zastavení provozu u prodávajícího (zhotovitele) 
nebo jeho subdodavatelů nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli prodávajícího 
(zhotovitele), je prodávající (zhotovitel) oprávněn od smlouvy odstoupit.      
20. Případné požadavky kupujícího (objednatele) na změnu smlouvy, jsou-li prodávajícím zhotovitelem) akceptovány, 
prodlužují přiměřeně sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky kupujícího (objednatele) na změnu 
jakosti zboží, je s tím spojeno právo prodávajícího (zhotovitele) na cenovou úpravu.  
21. Jestliže bude prodávající (zhotovitel) po dobu delší než 1 (jeden) měsíc v prodlení s plněním dodávky zboží 
(splněním díla) a nesplní-li svoji povinnost dodat zboží (splnit dílo) ani v poskytnuté přiměřené náhradní době plnění 
ne kratší než 14 (čtrnáct) dnů, je kupující (objednatel) oprávněn od smlouvy odstoupit.   
     
 
V. Odpovědnost za vady, záruka, okolnosti vylučující odpovědnost   
 
1. Pro stanovení nároků kupujícího (objednatele) z vad zboží se použijí ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb. občanského zákoníku. 
2. Záruční doba činí 24 měsíců; po dobu 12 měsíců na příslušenství: elektromagnetické ventily a odsávací 
pumpy rekuperace par a začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu (ode dne předání díla objednateli). Záruka 
nepokrývá náklady na výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení v závislosti na způsobu užívání 
výrobku a množství načerpané látky, jako jsou například výdejní hadice, výdejní pistole, těsnění, filtry, 
apod. Předpokladem uznání nároků kupujícího (objednatele) je písemné oznámení vady bez zbytečného odkladu 
poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků kupujícího při vadách zjevných zjistitelných při převzetí zboží zaniká po 
uplynutí 15 dnů od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody 
na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající (zhotovitel). Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly 
změnou nebo úpravou zboží provedenou kupujícím (objednatelem) nebo třetí osobou, nesprávnou instalací, 
nesprávným používáním nebo zanedbáním povinné údržby. Prodávající (zhotovitel) může délku záruky a její rozsah 
stanovit jednostranným prohlášením (zejména ve formě záručního listu) jinak.  
3. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu (zhotoviteli) 
překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající (zhotovitel) oprávněn prodloužit lhůtu plnění o dobu, po 
kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.  
4. Ve všech případech vzniku okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, 
dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností 
prodávajícího (zhotovitele) je prodávající (zhotovitel) oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž je povinen poskytnout 
kupujícímu (objednateli) náhradu škody.   
5. Kupující (objednatel) může od prodávajícího (zhotovitele) požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda 
bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající (zhotovitel) bezodkladně nevyjádří, má kupující 
(objednatel) právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující 
(objednatel) odmítnout.  
 
VI. Sankce za porušení smlouvy  
 
Dostane-li se kupující (objednatel) do prodlení s úhradou ceny nebo jakéhokoli peněžitého závazku, je povinen zaplatit 
prodávajícímu (zhotoviteli) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
Obecná ustanovení  

 
1. Kupující (objednatel) není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího (zhotovitele) postoupit třetí osobě 
pohledávky, které mu na základě smlouvy za prodávajícím (zhotovitelem) vzniknou. 
2. Má-li kupující (objednatel) z jiného závazkového vztahu za prodávajícím (zhotovitelem) peněžitou pohledávku, není 
oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího (zhotovitele), zejména nároku na 
zaplacení ceny. 
3. Má-li být podle smlouvy cena kupujícím (objednatelem) zaplacena až po dodání zboží a stane-li se po uzavření 
smlouvy vzhledem k chování kupujícího (objednatele) zřejmým, že kupující (objednatel) své závazky ze  smlouvy 
(zejména závazek převzít zboží a závazek zaplatit cenu) nesplní, může prodávající (zhotovitel) odepřít své plnění 
ze smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího (objednatele). 
Prodávající (zhotovitel) může kupujícímu (objednateli) stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému 
zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající (zhotovitel) oprávněn od smlouvy odstoupit. 
4. Jestliže kupující (objednatel) nesplní svůj závazek z jiné smlouvy, kterou s prodávajícím (zhotovitelem) uzavřel či 
uzavře, může prodávající (zhotovitel) odepřít své plnění ze  smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo 
dostatečně zajištěno plnění kupujícího (objednatele). Prodávající (zhotovitel) může kupujícímu (objednateli) stanovit 
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lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající 
(zhotovitel) oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5. Má-li prodávající (zhotovitel) podle smlouvy nebo těchto VOP právo od smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od 
smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  
Nejsou však dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající 
se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout 
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy. 
6. Odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemnou formou doporučeným dopisem na adresu smluvní strany uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, 
se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.   
7. Není-li ve smlouvě nebo ve VOP ujednáno jinak, použijí se pro určení práv a povinností stran příslušná ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších právních předpisů.  
8. Smlouvy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy obdrží každá 
smluvní strana po jednom vyhotovení. 
9. Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že u veškerých sporů vyplývajících 
ze smlouvy je dána místní příslušnost Okresního soudu v Blansku pro případ věcné příslušnosti okresního soudu a 
místní příslušnost Krajského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti krajského soudu. 

10. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.  

11. VOP jsou platné a účinné od 1. dubna 2014 a jsou zveřejněny na www.tatsuno-europe.com/ke-
stazeni/. Pro smluvní vztah mezi smluvními stranami jsou VOP účinné dnem uzavření smlouvy, a to až do úplného 
vypořádání všech závazků ze smlouvy.  
 
 
 
TATSUNO EUROPE a.s.  
Takashi Okahira, předseda představenstva  
Milan Kubík, místopředseda představenstva    
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