SMLOUVA O DÍLO
jméno, příjmení:
datum narození:
telefon, email:
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

bydliště:

a
Název:
WERK Industrieservice, s.r.o.
IČ:
28749952, DIČ CZ28749952
Sídlo:
Smetanovy sady 1554, 431 11 Jirkov
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 30720
Zastoupená jednatelem Naděždou Doušovou, DiS
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo: oděv, popis díla je uveden v příloze, která je nedílnou
součástí této smlouvy a ve které je dílo definováno; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje
Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit cenu uvedenou v emailu, či
poštou, cena bude stanovena včetně DPH a nákladů na dopravu. Objednatel emailem nebo
telefonicky, poštou potvrdí cenu za dílo. Cena bude uhrazena při převzetí Díla a to dobírkou
u zvoleného přepravce.
III.
Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 2
týdnů od potvrzení řádně vyplněné objednávky emailem, nebo jiným doručením zhotoviteli.
Objednatel předal zhotoviteli následující podklady a to veškeré řádně vyplněné přílohy, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

IV.
Předání a převzetí Díla
Dílo bude zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
Dílo bude předáno dnem předání smluvnímu přepravci, Česká pošta s.p., není-li domluveno
jinak. Objednatel je povinen si dílo od přepravce převzít.
V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků, v rozměrech a materiálu
stanovených objednatelem dle přílohy č.1 této smlouvy.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
VI.
Závěrečná ustanovení
Protože je dodané Dílo realizováno přesně na osobu zákazníka, nelze tedy vyhotovené zboží
upravit či znovu nabídnout jinému zákazníkovi. Proto nelze do 14 dnů od smlouvy odstoupit
bez udání důvodu.
V souladu s § 1837 výše citovaného zákona, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy,
odstavce d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu.
Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
neposkytnou třetím osobám informace, které obdrží od zájemce. Zároveň zájemce dává
výslovný souhlas se zpracováním a uložením těchto údajů u zhotovitele. Vše v souladu se
stanoveným cílem vytvořením oděvu na míru zájemci.
Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se předmětem zájmu objednatele.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V................ dne......................

V................ dne......................

................................................

...............................................

Objednatel

Zhotovitel

