
 

PODMÍNKY VÝKUPNÍ SMLOUVY 
 

I. Předmět plnění 

 

1. Název/označení zboží, které je předmětem této kupní smlouvy, je uvedeno v Výkupním formuláři a 

prodávající je jeho výhradním vlastníkem! 

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a 

umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu 

(podmínky zaplacení a schválení viz. Všeobecné dodací podmínky)  

3. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Tyto vady 

uvede také ve Výkupním formuláři. 

4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jejím stavu a uvedených vadách.  

 

II. Kupní cena 

 

1. Obě strany se dohodnou na výkupní ceně, která je uvedena ve Výkupním formuláři. Náklady na 

dodání předmětu plnění platí prodávající. V případě zamítnutí výkupu zboží platí dopravu opět 

prodávající.  

 

III. Všeobecné dodací podmínky 

 

1. Věc bude řádně zabalena tak, aby nedošlo k jejímu poškození. 

2. Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím v adresu kupujícího. 

3. Přechod vlastnictví ke zboží 

a) kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a schválením posouzení 

zboží, které musí odpovídat ujednanému množství a stavu, 

b) na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva 

c) při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li 

prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího, neoznačí-li prodávající věc, 

nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc 

odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení, bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až 

předá-li mu ji dopravce 

 

IV. Zaplacení kupní ceny 

 

1. Zaplacení kupní ceny 

a) kupující kupní cenu nezaplatí, dokud nemá možnost si věc prohlédnout 

b) kupující je povinen zaplatit smluvní cenu do 10 pracovních dnů za předpokladu, že zboží je 

schváleno do výkupu a odpovídá smluvenému stavu 

c) škoda na věci, vzniklá po nabytí vlastnického práva k věci kupujícím, nemá vliv na jeho povinnost 

zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti 

 

V. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Kupující si vyhrazuje právo vrátit zboží a považovat tak kupní smlouvu za neplatnou, a to za 

předpokladu, že prodávající nedodržel smluvní podmínky (stav zboží, vlastnosti zboží, zatajení 

závady atd.) 

 

VI. Ochrana osobních údajů 

 

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté v rámci výkupu jsou určeny pouze pro účely dokončení této 

transakce a kupující (podnikatel) se zavazuje nesdělovat tyto údaje třetí straně. Více o ochraně 

osobních údajů čtěte zde. 

 

https://www.konzoliste.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

