Obchodní podmínky
Provozovatel e-shopu
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IČ: 25506641
Jožky Silného 2683/114
767 01 Kroměříž
Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, který je součástí webových stránek
www.obchodzije.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel)
a kupujícího (zákazník, spotřebitel, odběratel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními
podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním
objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.
Dodací podmínky
Veškeré zboží, které je zařazeno v naší aktuální nabídce je skladem. Protože se jedná o limitovanou edici,
po výprodeji zboží již nebude možno zakoupit těchto předmětů. Takové zboží bude stáhnuto z nabídky.
Expedování skladového zboží je řešeno jednou týdně a to každý čtvrtek. Dodací lhůty od podání jsou v závislosti
na podmínkách České pošty s. p.. Zpravidla jsou to dva pracovní dny od odeslání zásilky.
Expediční náklady — Způsoby doručení
Česká pošta – platba na dobírku/obyčejná zásilka (pouze Česká republika) – cena poštovného uvedena u zboží.
V závislosti na počtu objednaného zboží se cena poštovného může lišit. Při takové alternativě bude spotřebitel
předem informován.
Odpovědnost za vady
Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též
podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží
v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění.
Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Dle § 2165
NOZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě
v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za
jakost.
Ustanovení § 2165 se nepoužije:
1.
2.
3.
4.

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy věci.

Dle § 2169 NOZ platí, že:

1.

nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstranění vady.
2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Spotřebitel může do 14 dnů v souladu s § 1829 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit
a zboží vrátit. Dodavatel vrátí peníze za odmítnuté zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Předpokladem je doručení vráceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání,
nepoškozený v originálním nepoškozeném obalu a spolu s kopií účtenky. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby
nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu
nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. V takovém případě bude zasláno zboží zpět odběrateli.
Ochrana osobních údajů
Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním
jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil
zpracováním třetí osobu – zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu
mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění
informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené
v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě.
Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních
údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu
k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti
zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve
smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na
jeho webu.
Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude
rozhodovat příslušný český soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního
dozoru. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich
archivace a reprodukce kupujícím. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek
uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se
spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení
sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu
nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

