Společnost Penny Market s.r.o. (dále též „Společnost“), IČO: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická
257, PSČ 250 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
42812,
tímto ve vztahu ke svým obchodním partnerům předesílá přehled zásad a podmínek, které Společnost ctí při
vyjednávání a při uzavírání smluv, dohod či jiných ujednání se svými obchodními partnery, a jejichž
respektování Společnost očekává a vyžaduje i na straně svých obchodních partnerů za účelem zajištění
vzájemného transparentního přístupu, jistoty o vyjednávaných obchodních podmínkách, zájmu na
obchodním rozhodování dle pro Společnost nejvýhodnějších podmínek a za účelem předcházení
nedorozuměním:
1. jako jedinou formu závazného právního jednání si Společnost volí výhradně formu písemné dohody,
smlouvy či jiného ujednání (dále též „Smlouva“), které je podepsáno oprávněnými zástupci
Společnosti; do doby, kdy je právní jednání takto závazné, nedospěla jakákoli jednání o Smlouvě tak
daleko, že by se uzavření zamýšlené Smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné, neboť zásadním
pro pečlivé a profesionální rozhodnutí Společnosti o uzavření smlouvy může být pro Společnost
jakýkoli detail s ohledem na citlivé provozní, prodejní či nákupní potřeby Společnosti či s ohledem na
jakoukoli informaci poskytnutou druhou stranou v průběhu vyjednávání o Smlouvě, která nemohla
být Společností v dřívějším průběhu hodnocení obchodního případu kalkulována – Společnost si
proto vyhrazuje právo kdykoli ukončit průběh jednání o uzavření Smlouvy či o její změně,
2. každý z účastníků vyjednávání o uzavření či změně Smlouvy si nese své náklady související
s vyjednáváním o Smlouvě, jakož i jakékoli jiné náklady vynaložené před uzavřením Smlouvy,
3. Smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li vzájemně písemně potvrzeno, že byly bez jakýchkoli
odchylek či úprav ujednány veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti
vymíněné účastníky takového právního jednání; Společnost proto uzavírá Smlouvu pouze tehdy, je-li
dána vzájemná dohoda o celém obsahu právního jednání a vylučuje přijetí nabídky s dodatkem
nebo odchylkou, která mění podmínky byť i nepodstatně,
4. komunikace prostřednictvím elektronických a jiných technických pomůcek (zejména e-mailová
komunikace) není sama o sobě právně závazná; taková komunikace je závazná pouze tehdy, je-li
tak ve zprávě odesílatele výslovně uvedeno,
5. Společnost vylučuje použití (všeobecných) obchodních podmínek strany vyjednávající se
Společností o smlouvě, dohodě či jiném ujednání,
6. pro případ uzavírání smlouvy na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku si Společnost jako
vyhlašovatel vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a není povinna vyrozumět
neúspěšného navrhovatele,
7. veškeré informace, jež nejsou veřejně dostupné, poskytnuté Společností při vyjednávání o smlouvě
jsou považovány za důvěrné a podléhající obchodnímu tajemství, pokud Společnost neprohlásí
jinak; v případě, že nedojde k uzavření zamýšlené smlouvy, dohody či jiného ujednání, druhá strana
takové informace jí poskytnuté neprodleně vrátí či zničí.

Penny Market s.r.o.

