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Obchodní podmínky e-shopu - www.e-venkovni-rolety.cz
Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303,

IČO:16400551, IČ:CZ7207252624

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Roman Lhota, V Kopečkách 614,
46303, Stráž nad Nisou, IČ: 16400551, DIČ: CZ7207252624, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku
Magistrátu města Liberec, (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 osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.e-venkovni-rolety.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
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.
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I.
Uzavření kupní smlouvy
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.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. 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.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
a
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
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
„Odeslat 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 rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
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).
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.
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
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smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž
tyto náklady se neliší od základní sazby.
Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky
prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku
potvrdit
II.
Cena zboží a Platební podmínky
Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu vyplňování objednávkového formuláře je
kupující informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků (způsob platby, doprava,
PHE, služby).
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
a. Záloha před výrobou a doplatek v hotovosti při převzetí v provozovně prodávajícího na adrese:
-výdejní místo na pobočce Praze: Pod Harfou 933/72, Praha Vysočany, 19000
-výdejní místo na pobočce v Liberci: V Kopečkách 614, 46303, Stráž nad Nisou
b. Záloha bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před výrobou – proforma faktura.
Zálohová faktura bude kupujícímu zaslána po přijetí objednávky.
Bankovní účet č.1022598853/6100, vedený u Equa Bank (dále jen „účet prodávajícího“).
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu na všechny výrobky u objednávky
s výrobky na míru (tj. zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu), prodávající v tomto
případě požaduje zálohu min. 50 % před zadáním objednávky do výroby. Tímto není dotčeno ustanovení
čl. 7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je
kupní cena splatná do 10. dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. II. bod 7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení
ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
III.
Přeprava a dodání zboží
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době
TopTrans nebo jiným přepravcem, obvykle do 21 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a
uhrazení zálohy. Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se
považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce. Je-li zboží zasíláno na
dvakrát v různém časovém období, např. z důvodu že není skladem, platíte dopravné pouze jednou !
Cena za dopravu zboží v rámci České republiky je kalkulována v závislosti na vzdálenosti, rozměrech a
váze objednávky. Standardně objednávky zasíláme přepravní společností TopTrans, cenu dopravy
účtujeme dle platného ceníku TopTrans. Plus balné podle počtu kusů a celkové velikosti objednávky,
minimálně však 121 Kč s DPH za kus. V případě objednávky s nestandardními rozměry nebo větší váhou
(např. doprava zboží na paletě) bude doprava kalkulována individuálně dle tarifů přepravce a bude
kupujícímu zaslána ke schválení.
Cena za dopravu zboží mimo území České republiky bude stanoveno dle platného ceníku přepravní
služby TopTrans, případně jiného přepravce dle požadavku kupujícího.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, minimálně však 1 000,- Kč.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
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Zásilka se zbožím obsahuje zpravidla dodací list nebo je zaslán elektronicky při odeslání zásilky.
IV.
Převzetí zboží
V případě doručení prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen prohlédnout si zboží
bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující
povinen zkontrolovat ihned stav zboží. Ne vždy přepravci čekají na rozbalení a zkontrolování doručené
zásilky. Pokud bylo zboží doručeno poškozené, je nutné nejpozději do 24 hodin od předání zásilky
nahlásit škodu přepravci a zároveň prodávajícímu - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový
výrobek, popř. vyplacena pojistná částka za výrobek.
V.
Záruka
Ze zákona je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za
to, že věc byla vadná již při převzetí.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
i.
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,
ii.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
iii.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
iv.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
v.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Pokud zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží
kupujícímu a tím začíná běžet záruční doba.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení
záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je
poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od
převzetí zboží s novou součástkou).
Prodávající ke každému prodanému zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako
záruční list a je tedy vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro
případné uplatnění reklamace.
Ustanovení uvedená v bodu 2 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.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační
řád prodávajícího.
VI.
Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat koupené zboží zašle e-mail na adresu
reklamace@e-venkovni-rolety.cz, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo
objednávky a popis závady. Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu a následně
kupující práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho provozovny V Kopečkách 614,
Stráž nad Nisou, 46303, kontaktní osoba Roman Lhota, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka
telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.
634/1992 Sb. třicetidenní.
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VII.
Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní
smluvené podmínky dodání.
Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách
internetového obchodu prodávajícím. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření
smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující, který je spotřebitelem
právo do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu.
Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží.
V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu sídla prodávajícího.
Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k
poškození zboží. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a
přepravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od
kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže
kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající
kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,
než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má
prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn
započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení –
kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od
smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

VIII.
Ostatní ujednání
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu
reklamace@e-venkovni-rolety.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou
adresu, z níž byla stížnost odeslána.
IX.
Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů_GDPR.
X.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy nepoužíváme a v případě použití, budou zpracovávány jen na základě vašeho
souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání
cookies můžete na svém počítači zakázat.
XI.

Řešení sporů

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě
Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například
Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více
informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení
sporu, pak Prodávajícím doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení
nastalé situace.

E-shop: www.e-venkovni-rolety.cz
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XII.
Závěrečná ustanovení
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.
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.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
prování v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16.09.2020

