
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") níže uvedené obchodní 

společnosti TWIN Distribution, s.r.o., (dále jen „prodávající") upravují v souladu s 

ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě 

kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou 

osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové 

adrese cesky-bonbon.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové 

stránky. 

Prodávající: 

TWIN Distribution, s.r.o. 

Chudenická 1059/30 

102 00, Praha 10 -Hostivař 

IČ: 64085554 DIČ: CZ64085554 

 

 

e-mail: info@cesky-bonbon.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, 

vložce č. 211075. 

 

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit 

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v 

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 

jazyce. 

1.5 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 

podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě 

odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení 

objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje 

smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby, v případě platby předem i 

elektronicky po akceptaci objednávky prodávajícím. 



1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 

podmínek. 

 

2. Uživatelský účet 

 

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží 

též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět 

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při 

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a 

při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 

uživatelského účtu. 

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 

uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z 

kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to 

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, 

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

3. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy 

 

3.1 Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Při registraci na webové stránce a při 

objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje 

uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím 

považovány za správné. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané 

náležitosti je považována za platnou. 

3.2 Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. 

Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatný je vždy pouze 

obsah nákupního košíku a potvrzené objednávky a nikoli doplňková zpráva od zákazníka. 

3.3 Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a 

platební podmínky. 



3.4 Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci 

objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy. 

3.5 Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je 

adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží 

přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. 

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a 

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v 

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení 

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu 

elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen 

„elektronická adresa kupujícího"). 

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že 

objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena 

dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně 

kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení 

objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). 

3.a Předmět objednávky a závazky prodávajícího 

 

3.a.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.a.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže 

být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané 

hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou 

zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost 

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.a.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním 

zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní 

obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.a.4. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. 

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či 

vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a 

nařízením platným na území Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s 

náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a 

oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující 

opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 



3.a.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.a.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 

elektronické pošty kupujícího. 

3.b. Závazky kupujícího 

 

3.b.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být 

objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, 

včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování 

objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

3.b.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v 

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na 

telefonní hovory) si hradí kupující sám dle podmínek svého operátora, přičemž tyto náklady 

se neliší od základní sazby. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. 

smluvní přepravy. 

3.c. Cena 

Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového 

katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, 

vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a 

balného. 

 

4. Dodací podmínky 

 

Objednávky z internetového obchodu cesky-bonbon.cz jsou realizovány pouze v České 

republice. 

4.1. Termín dodání zboží 

Zboží bude expedováno objednavateli do 2-5 dnů od přijetí objednávky (a přijetí platby v 

případě platby bankovním převodem), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které 

není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. V letním 

období z důvodu vysokých teplot objednávka především čokolády nemusí být doručena včas. 

4.2. Dopravce 

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, 

hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí 

prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a 



balné. 

Osobní odběr 
Odběratel si zboží převezme osobně v sídle firmy. 

4.3. Cena za dopravu 

a. Česká pošta Cena dopravy je 75 Kč, platba předem bankovním převodem nebo na dobírku 

 při převzetí . 

b. Přepravní služba PPL Cena dopravy je 75 Kč, platba předem bankovním převodem nebo na 

dobírku  při převzetí 

c. Zásilkovna – Cena dopravy je 75 Kč, platba předem bankovním převodem nebo na dobírku 

 při převzetí 

 

Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma. 

4.4. Převzetí dodávky 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet 

balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by 

mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného 

odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo 

poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme 

kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, 

že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o 

porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 

4.5. Způsob úhrady 
 

Úhrada probíhá: 

a. Na dobírku. 

Zboží Vám bude odesláno co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dní od přijetí 

objednávky, platbu provedete prostřednictvím přepravní společnosti při převzetí zboží. Cena 

za službu dobírka je 25 Kč. K ceně zboží se dále připočítává cena Vámi zvolené dopravy. 

b. Bankovním převodem 

Po odeslání objednávky převedete obnos peněz na náš účet, po přijetí převodu Vám bude 

zboží zasláno Vámi zvolenou přepravní službou. K ceně zboží se připočítává cena zvolené 

dopravy. 

 

číslo účtu: 3243529359/0800 Česká Spořitelna, Žďár nad Sázavou variabilní symbol: číslo 

Vaší objednávky (zobrazí se po odeslání objednávky) 

konstantní symbol: 0008 (platba za zboží) 

c. V hotovosti 



Platba v hotovosti při osobním odběru pokud je ve výběru možností plateb. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Prodávající tímto výslovně 

poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. občanského 

zákoníku o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji zboží do čtrnácti (14) dnů od 

převzetí tohoto zboží kupujícím nebo kupujícím určenou třetí osobou. Písemné odstoupení od 

kupní smlouvy musí kupující v této lhůtě odeslat e-mailem, faxem nebo dopisem na adresu 

prodávajícího uvedenou v čl. 1 obchodních podmínek. 

5.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný 

prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní 

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od 

odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující 

náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže 

být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má nárok při odstoupení 

od KS na vrácení dopravného jen v nejnižší nabízené výši dopravy E-shopu při zakoupení 

zboží. 

5.4 Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! 

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající 

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy 

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je 

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným 

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní 

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli 

odeslal. 

5.6 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto 

zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na 

úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 

kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od 

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a 

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5.9 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné 

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího 

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i 



zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce 

zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není 

možné vrátit . 

6. Jiná ustanovení 

V případech, kdy: 

 se zboží již nevyrábí nebo nedodává 

 se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží bude kupující neprodleně 

kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení 

objednávky nebo její části. 

 

6.1 Ceny zboží 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku 

potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající 

neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo 

dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro 

danou objednávku. 

6.2 Nepřevzaté zboží 

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu 

smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení 

prodávajícímu. 

6.3 Řešení sporů 

 

6.3.1. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí 

právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi 

nimi řešit přednostně smírnou cestou. 

6.3.2. Nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, řeší vzájemné spory mezi prodávajícím a 

kupujícím obecné soudy. 

6.3.3. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní 

smlouvy (ADR). Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká 

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší 

informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

6.3.4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a 

to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat 

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u 

prodávajícího poprvé. 

http://www.coi.cz/


6.4. Užívání registrovaných údajů 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, 

nevznikají 

 

žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů 

prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak. 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a 

uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem 

plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající 

eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich 

zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

7.2 Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou 

součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za 

důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou 

sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky 

(provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně 

nutném rozsahu. 

7.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se 

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7.4 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to 

písemně požádá. 

7.5 Provozovatelé internetového obchodu TWIN Distribution, s.r.o. si vyhrazují právo zasílat 

registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu 

byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí 

touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu TWIN Distribution, s.r.o.. 

8. Práva z vadného plnění 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 

až 2174 občanského zákoníku). 

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 

zboží tohoto druhu obvykle používá, 



 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

8.3 Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

8.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 

dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu 

připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po 

kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 

8.a Kupující 

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními 

podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez 

zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud 

kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím 

(například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný 

dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně 

informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. 

Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu. 

8.b Prodávající 

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude 

vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, 

pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí 

případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající. 

8.c Zánik nároku na uplatnění reklamace 

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na 

zboží. 

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na 

jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem 

vyrozuměn. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), 

zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění 

pozdějších právních předpisů. 



9.2 Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

9.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak 

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

9.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. 

9.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo 

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním 

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

9.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 

dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních 

podmínek vyžadují písemnou formu. 

9.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 

podobě a není přístupná. 

9.8 Změna okolností: Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.9 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí 

vhodným způsobem na svých internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách. 

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího 

znění obchodních podmínek. 

9.10 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

9.11 Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. 

9.12 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.ledna 2017 a jsou platné do jejich odvolání, 

nahrazení novým zněním či přijetím změn. 

 

V Praze dne 1.1.2017 

 


