
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
akciové společnosti  GALA, 
se sídlem Západní 75,  797 32  Prostějov 
IČ: 49969820 
zapsané v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 1226 
pro prodej  výrobků a zboží 
 
 
 
1. USTANOVENÍ 
  
- tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti    
   s prodejem výrobků a zboží 
- ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě 
- znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat 
 
2. REGISTRACE 
 
- prodávající zaregistruje kupujícího na základě předložení Živnostenského listu nebo předložení Výpisu 

z OR 
 
3. OBJEDNÁVKA 
 
- pro objednání zboží a výrobků zašle kupující prodávajícímu řádně vyplněnou objednávku 
- objednávka musí obsahovat:   - číselný kod objednávaného zboží a množství 
- způsob úhrady ceny zboží 
- informace o kupující firmě /IČ, DIČ, / 
- dodací a fakturační adresa 
 
4. CENA ZBOŽÍ  A PLATEBNÍ PODMINKY 
 
- cena zboží je uvedena v ceníku a.s. Gala platném pro dané období 
- kupující má právo se jej vyžádat a prodávající  jemu ceník zašle 
- ceník obsahuje cenu bez DPH, cenu s DPH a cenu doporučenou do škol a klubů včetně DPH 
- cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
- v hotovosti 
- v hotovosti na dobírku 
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 
- společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním 

zboží ve smluvené výši 
 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 
- prodávající dodává zboží na místo určené kupujícím v objednávce 
- prodávající dodává zboží následujícím způsobem 
- prostřednictvím České pošty 
- prostřednictvím přepravní společnosti 
- nebo osobní odběr kupujícím 
 
 
6. REKLAMACE 
 
- prodávající odpovídá kupujícímu,že zboží při převzetí nemá vady 
- prodávající odpovídá za jakost a provedení prodávaného výrobku 
- další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD 

prodávajícího 
 
 
 



7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
- kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží 
 
 
 
 
 
V Prostějově  30.1.2015  
 
 
 
 


