Všeobecné obchodní podmínky platné pro zakázkovou výrobu (VOP) N.O.A. Praha
spol. s r.o.
1. Všeobecné
Níže uvedené podmínky platí v aktuálně platném znění také pro všechny budoucí smlouvy se
společností N.O.A. Praha spol. s r.o se sídlem Záběhlická 24, 106 00 Praha 10, IČ 25077660;
DIČ CZ25077660, Reg. RS Praha, odd.C, vložka 47708 , (dále jen dodavatel) a to výlučně.
Vedlejší ujednání budou učiněna pouze písemně. Tyto všeobecní podmínky se týkají dodávek
zboží v režimu zakázkové výroby. Eshop provozovaný společností N.O.A. Praha s.r.o se řídí
samostatnými VOP.
2. Změny
Vyhrazujeme si právo provádět přiměřené změny výrobků, které slouží výlučně ke zlepšení
výrobků, a to i bez předchozího oznámení. Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů
mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky.
3. Ceny
Všechny uvedené ceny jsou netto ceny, vyjádřené v českých korunách a to bez DPH v oblasti
nabídky sortimentu. Pro zakázkovou výrobu platí výlučně ceny uvedené v zakázkovém listě
vystaveném společností N.O.A. Praha s.r.o.
4. Uzavření smlouvy
Smlouva se považuje za uzavřenou po písemném potvrzení objednávky ze strany dodavatele.
Pokud je pro výrobu požadována záloha, považuje se objednávka za potvrzenou dnem
připsání zálohové platby na účet dodavatele. Dodavatel, si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit
výrobu z důvodu nezaplacené dodávky resp. požadovat zaplacení předem, pokud se mezi
uzavřením smlouvy a poskytnutím služby vyskytnou důvodné pochybnosti o solventnosti
zákazníka a/nebo dojde k prodlení s platbou splatných faktur.
5. Poskytnutí vzorku výrobku
Pro zakázkovou výrobu lze požádat o zaslání vzorku výrobků naší firmy prostřednictvím
formuláře na webových stránkách. Vzorky jsou zapůjčeny a zůstávají v majetku dodavatele.
V případě, kdy zapůjčené vzorky nejsou vráceny ve sjednaném termínu, nebo jsou vráceny
poškozené, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu ceny nevrácených vzorků. Žádost o
zapůjčení vzorku nezavazuje klienta k zakoupení výrobků firmy N.O.A. Praha s.r.o..
Zapůjčení vzorků je bezplatné, klient hradí pouze dopravné za vrácení vzorku. Zapůjčení
vzorků není možno uplatňovat u zboží v Eshopu.
6. Dodavatelský servis - Eshop
Eshop provozovaný firmou N.O.A. Praha spol. s r.o se řídí VOP uvedenými na stránkách
www.eshopnoa.cz.
7. Právo na vrácení zboží
Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad dle záruk
poskytovaných u jednotlivých druhů výrobků.
8. Výhrada vlastnického práva
Veškeré zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení zaplacení.

9. Právo na prezentaci.
Dodavatel má právo použít vyrobené, nebo navržené designy výrobků k prezentaci a reklamě
tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno odběratele.
10. Smluvní pokuta.
Pokud není sjednáno jinak, je splatnost faktur 10 dnů od data dodání. Odběratel, odebráním
zboží, přijímá, závazek smluvní pokuty ve výši 1% za každý den prodlení u těch nedoplatků,
u kterých nedojde k plnění ani na základě upomínky.
11. Ochrana dat
Jste oprávněni požadovat od nás informace, týkající se zpracování osobních údajů ve smyslu
§ 12 zákona na ochranu dat a/nebo změny dat. Náleží Vám práva, uvedená v § 21 zákona na
ochranu dat, a to zejména právo, požadovat od nás vysvětlení, pokud se domníváte nebo
zjistíte, že nedodržujeme platná zákonná ustanovení na ochranu dat.
Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím a dalším poskytováním firmy, jména a adresy k
reklamním účelům. Pošlete nám k tomuto účelu jednoduše sdělení poštou, emailem nebo
faxem.
12. Právní účinnost
V případě, že se některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane
neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a celého právního úkonu.
13. Právo
Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení obchodního práva OSN.
14. Soudní příslušnost
Sídlem soudu je Praha.
Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2013

