
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nice Ent. s.r.o. 

Společnost Nice Ent. s.r.o.  je výrobcem a dodavatelem skateboardového zboží, tiskových materiálů, 
grafických a konstrukčních podkladů, technických řešení a dalších produktů dle aktuální nabídky.
(dále jen dodavatel)

Kontaktní údaje:
Název společnosti: Nice Ent. s.r.o.
Sídlo společnosti: Čílova 1807/7, 162 00  Praha 6, Česká republika
IČ: 24189588, DIČ: CZ24189588
Společnost zapsaná 16. prosince 2011 Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 187025
Kontaktní a doručovací adresa: Husova 242, 267 51 Zdice, Česká republika
e-mail: info@niceent.eu

Bankovní spojení:
Banka: Fio Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Účet CZK: 2801672201/2010, IBAN: CZ4520100000002801672201
Účet EUR: 2500342348/2010, IBAN: CZ3620100000002500342348
Účet USD: 2501745990/2010, IBAN: CZ8720100000002501745990

Veškerá výroba a distribuce dodavatele se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka 

Na základě poptávky poskytne dodavatel objednavateli před vystavením objednávky:
 veškeré platné ceníky a obchodní podmínky,
• informace o výrobních postupech (pokud nejsou výrobním tajemstvím výrobce),
• tvary a rozměry standardních výrobních šablon, specifikaci grafických podkladů ap.,
• přesnou cenovou nabídku, včetně přípravy výroby (pokud je mimo aktuální ceníky),
• orientační dobu výroby,
• další související informace, důležité pro objednání výroby.

Objednávku je možné začít realizovat po obdržení veškerých podkladů, tzn.:
• oboustranně písemně potvrzené objednávky odběratele s přesně specifikovaným provedením, 

množstvím, cenou a orientační dobou výroby,
• oboustranně odsouhlasené a potvrzené grafiky,
• úhradě finančních prostředků (připsání na účet dodavatele).

Výrobní a cenové podmínky

• Cena výroby a distribuce se řídí vystavenými aktuálními ceníky, nebo dohodnutými cenami
technologických postupů. 

• Cena, uvedená v aktuálních cenících výroby a distribuce se může měnit bez předchozího upozornění. 
Jednotlivá plnění se řídí aktuálními ceníky, platnými ke dni uzavření obchodní objednávky. 

Doporučujeme zákazníkům naši kontrolu vstupních dat a výrobu referenčních vzorků, abychom tak předešli 
vzájemnému nedorozumění po zahájení sériové výroby. V případě, že vstupní data nebudou námi 
zkontrolována a/nebo nebudou vyrobeny referenční vzorky, nepřebíráme za provedení výrobků záruku.

Upozornění: 
Objeví-li dodavatel ve vstupních datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o 
dobu, kterou dodavatel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od zákazníka, není-
li dohodnuto jinak. 

• Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka 
dodavatelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je zákazník povinen zhotovenou zakázku 
převzít a uhradit za ni příslušnou cenu. 

• V případě změn zadání zákazníkem v průběhu výroby může být doba výroby prodloužena a to v 
závislosti na složitosti těchto změn a kapacitě výroby. 



Autorské právo

• Za obsah souborů dodaných v objednávce je plně zodpovědný zákazník. Zákazník prohlašuje, že je 
majitelem autorských či jiných práv a plně zodpovídá za případná porušení cizích autorských či jiných 
práv a za tímto způsobenou škodu.

•  Dodavatel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k 
jejímu úspěšnému zhotovení.

Dodací podmínky

• V případě jednorázové objednávky může dodavatel navýšit dodávku až o 5ks/sad objednaných výrobků 
a odběratel je povinen toto navýšení uhradit v dohodnutých cenách. 

• V případě opakované objednávky může dodavatel ponížit, nebo navýšit dodávku až o 5ks/sad 
objednaných výrobků a to bez finančního vyrovnání se zákazníkem. Rozdíl v dodávce bude řešen v 
následující objednávce. Pokud nedojde k opakování objednávky zákazníkem do 3 měsíců po dodání 
původní objednávky, bude případné navýšení dodávky dofakturováno a zákazníkem uhrazeno.

• Přepravu zboží zajišťuje odběratel. Na základě požadavku odběratele může dopravu zajistit dodavatel, 
cenovou nabídku předkládá odběrateli ke schválení.  Základní dodací podmínka dodavatele je EXW 
(Incoterms), dodavatel proto neručí za poškození při dopravě ani za změnu termínu dodání ze strany 
dopravce. Při jakémkoliv poškození zásilky řeší případnou reklamaci dopravy odběratel.

• Dodavatel si vyhrazuje právo ze svého rozhodnutí odeslat zásilku i po částech. V tom případě může 
použít obvyklou cenu dopravy, která byla dohodnuta s odběratelem, a to nejvýše dvakrát.

Platební podmínky

• Základní platební podmínka je úhrada 50% z celkové fakturované ceny (vč. DPH) před zahájením 
výroby, zbylých 50% je uhrazeno na účet dodavatele po dokončení zakázky, ale před její expedicí, 
pokud není dohodnuto jinak.

• V případě odlišných podmínek (výroba podle vlastních podkladů objednavatele, odlišná technologie 
výroby, copyright atd.) je záloha ve výši 100% před zahájením výroby.

• V případě pozdní úhrady faktury je stanoveno penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

Záruční doba, reklamace

• Na veškeré zboží je poskytována záruční doba podle platných zákonů České republiky, která počíná 
běžet nejpozději okamžikem prodeje koncovému zákazníkovi.

• Případné reklamace při dodání je nutné uplatnit písemně a to ihned po obdržení zakázky.
• Vyřízení reklamací je možné pouze na adrese:  Nice Ent. s.r.o., Husova 242, 267 51 Zdice, Česká 

republika.
• Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení podmínek 

použití. 
• Veškeré záruky a reklamace se řídí příslušnými zákony České republiky.

Ochrana osobních údajů

• Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. 

Závěrečná ustanovení

• Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli v plnění smluvních 
závazků, má dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. 
Dodavatel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody. 

• Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí příslušnými zákony České republiky.
• Vydáním nových Všeobecných obchodních podmínek se platnost předcházejících obchodních podmínek

ruší.
• Pokud byly dohodnuty specifické smluvní podmínky mezi dodavatelem a zákazníkem, vcházejí v 

platnost po oboustranném podpisu jejich písemného vyhotovení.

V Praze dne 1.6.2021

http://fotoskoda.getprintbox.com/cs/content/1-doruceni

