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I.
společnost:
sídlo:
IČ/DIČ:
zapsaná u:
zastoupena:
kontaktní osoby prodejce:
(dále jen „Prodejce“)

Smluvní strany

Váš investiční dům s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
090 51 252 / CZ09051252
Městského soudu v Praze, spis. zn. C 329879
Petr Martínek, jednatel
Michaela Švambergerová, T 605315223, E svambergerova@vfd-group.cz
Ing. Martin Kubák, E kubak@vfd-group.cz

jméno a příjmení / společnost:
_________________
rodné číslo / IČ:
_________________
adresa bydliště / sídlo:
_________________
telefon:
_________________
e-mail:
_________________
číslo OP nebo pasu (u PO zástupce): _________________
platnost dokladu do:
_________________
doklad vystaven kým:
_________________
(dále jen „Kupující“)
II. Předmět Objednávky
Předmětem objednávky je požadavek kupujícího na koupi drahých kovů od prodejce. Obchod je realizován podle
Všeobecných obchodník prodejce ze dne 1. září 2020 (dále jen „VOP“).
III. Objednávka
Kupující má zájem koupit tyto drahé kovy:
Produkt

Počet ks

Cena 1 - 2 - 3

Gold 1 g
Gold 2 g
Gold 5 g
Gold 10 g
Gold 20 g
Gold 31,1 g
Gold 50 g
Gold 100 g
Gold 250 g
Gold 500 g
Gold 1000 g
Silver 500 g
Silver 1000 g
Silver 5000 g

Cena není konečná a představuje zálohu na kupní cenu, jež je závislá na okamžiku přijetí platby.
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Kupující bere na vědomí, že v případě distančního způsobu objednávky dojde k uzavření smlouvy až po
obdržením potvrzení prodávajícího. V případě písemného uzavření smlouvy dojde k uzavření smlouvy vyplněním
a podpisem objednávky a potvrzením prodejce (tj. datem podpisu potvrzení).
IV. Úhrada kupní ceny
Kupující je povinen na základě VOP nejpozději do 5 (pěti) dnů od uzavření smlouvy uhradit zálohu kupní ceny
na shora uvedený bankovní účet Prodávajícího, a to na základě zálohové faktury, která bude Kupujícímu zaslána
Prodávajícím.
Kupující bere na vědomí následující:
− záloha kupní ceny se nedá hradit platební kartou ani v hotovosti;
− následující pracovní den po přijetí zálohy kupní ceny podle této objednávky bude realizována fixace kupní
ceny a realizována směna přijatých finančních prostředků (v případě úhradě v CZK);
− po přijetí zálohové platby bude Kupujícímu zaslán Prodávajícím doklad k přijaté platbě;
− pokud je v době fixace ceny za předmět prodeje cena vyšší než uhrazená záloha, je Kupujícímu zaslána druhá
zálohová faktura na doplatek kupní ceny. Přijetí doplatku kupní ceny podmiňuje následné předání předmětu
prodeje. Po přijetí platby je kupujícímu zaslán daňový doklad k přijatému doplatku kupní ceny;
− po úplném uhrazení kupní ceny podle kupní smlouvy je Kupujícímu vystaven daňový doklad, který bude
předán společně s předmětem prodeje;
− pokud je v době fixace ceny za předmět prodeje cena nižší než uhrazená záloha, je Kupujícímu vystaven
daňový doklad a vrácení platby proběhne neprodleně po předání předmětu prodeje.
V. Předání drahých kovů
Standardní termín dodání drahých kovů činí 14 kalendářních dní.
Kupující bere na vědomí:
− předání bude realizováno po úhradě nedoplatku kupní ceny, pokud byl nedoplatek vyúčtován;
− předání bude realizováno v sídle prodejce nebo po individuální domluvě s pověřeným obchodníkem.
O předání bude sepsán předávací protokol.
VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující uděluje souhlas a zároveň potvrzuje na samostatné listině. Kupující bere na vědomí, že ze zákonných
důvodů jsou některé údaje evidovány i bez tohoto souhlasu.
V. Výkup drahých kovů
Kupující bere na vědomí skutečnost, že Prodávající neposkytuje služby výkupu zpětného odkupu drahých kovů.
VI. Odstoupení od smlouvy
Kupují je oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději před realizací fixace kupní ceny, tj. po úhradě zálohy kupní
ceny s výjimkou pokud by při fixaci kupní ceny došlo ke zjištění rozdílu přesahujícímu 5,0 %. V případě
takovéhoto zjištění bude Prodávající telefonicky kontaktovat Kupujícího s informací s požadavkem na akceptaci
ceny, či informování o možnosti dodatečného odstoupení od smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
nemůže kupující od této smlouvy odstoupit, neboť smlouva se týká zboží, jehož cena je závislá na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele.
Kupující má povinnost uplatnit u prodejce a až poté Česká obchodní inspekce.
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VII. Závěrečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti vyplývají z Objednávky vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek a občanského
zákoníku.
Kupující prohlašuje, že veškeré jím shora uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že je oprávněn učinit tuto
objednávku.
Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínky kupujícího, porozuměl jim a
souhlasí s nimi a že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z této objednávky.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s touto objednávkou a legislativními povinnostmi
prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu potřebném pro uplatňování práva
a povinností vyplývající z této objednávky a příslušných právních předpisů. Kupující souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícího. Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou zprávou zaslanou
Prodávajícímu. Prodávající se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů Prodávajícího dodržovat
veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů.
V ………………….. dne …………………..

_______________________
Kupující
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