VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

DEFINICE

1.1.

Podnikatelem se rozumí Kateřina Knesplová, IČO: 749 06 801, se sídlem Liberec XXXVratislavice nad Nisou, Zámecký vrch1401, PSČ 463 11, podnikatel nezapsaný v obchodním
rejstříku (dále jen „Podnikatel“).

1.2.

Kontaktními údaji Podnikatele jsou emailová adresa: info@e-naramky.cz (dále jen „Email“) a
telefonní číslo: +420 777 308 183 (dále jen „Telefonní kontakt“).

1.3.

Webem se rozumí webové stránky na doméně www.e-naramky.cz provozované a vlastněné
Podnikatelem (dále jen „Web“), na kterém je provozován internetový obchod Podnikatele
(dále jen „Internetový obchod“).

1.4.

Zákazníkem se rozumí fyzická osoba spotřebitel, která uzavírá kupní smlouvu s Podnikatelem
mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen „Zákazník“). Za spotřebitele se považuje každý
člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen
„Spotřebitel“).

1.5.

Zákazník a Podnikatel budou společně v těchto Obchodních podmínkách označováni jako
Smluvní strany.

1.6.

Obchodními podmínkami se rozumí všeobecné obchodní podmínky Podnikatele vydané
podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), které platí pro nákup Zákazníkem Spotřebitelem v Internetovém
obchodě Podnikatele (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.7.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Podnikatelem a Zákazníkem v souladu s
podmínkami specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „kupní smlouva“).

2.

ZÁKLADNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Podnikatele a Zákazníka
Spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na
tomto Webu.

2.2.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na vzájemná práva a povinnosti mezi Podnikatelem a
zákazníkem, který je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané
Smluvními stranami. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto Obchodních podmínek.
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2.4.

Podnikatel je oprávněn Obchodní podmínky doplňovat a měnit. Tím nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Pro konkrétní
kupní smlouvu jsou platné Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní
smlouvy. Aktuální stav Obchodních podmínek bude umístěn vždy na tomto Webu.

3.

INFORMACE O ZBOŽÍ A KUPNÍ CENA

3.1.

Označení zboží s fotografiemi zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden
na Webu Internetového obchodu.

3.2.

Kupní cena zboží je uvedena včetně veškerých daní. Kupní cena neobsahuje náklady za
přepravu a dodání zboží Zákazníkovi.

3.3.

Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu
Internetového obchodu.

4.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.

Zákazník může nákupy v Internetovém obchodě provádět na základě registrace na tomto
Webu nebo bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

4.2.

Podrobnosti o založení a funkci uživatelského účtu jsou obsaženy v čl. 3 v sekci „Podmínky
používání webových stránek“, umístěných na tomto Webu. Informace týkající se ochrany
osobních údajů při registraci a užívání uživatelského účtu jsou obsaženy v sekci „Zásady
ochrany osobních údajů“ umístěných na tomto Webu.

5.

KUPNÍ SMLOUVA

5.1.

Prezentace zboží na Webu Internetového obchodu je informativního charakteru, a nejedná
se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

5.2.

Pro uzavření kupní smlouvy je nutné odeslání objednávky ze strany Zákazníka a přijetí této
objednávky ze strany Podnikatele.

5.3.

Objednávku lze provést prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře.
Objednávkový formulář obsahuje informace o zboží, které si Zákazník objednává, o počtu
kusů objednávaného zboží, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o způsobu doručení zboží a
základní identifikaci Zákazníka.

5.4.

Objednávku lze provést následujícími způsoby:
5.4.1. prostřednictvím uživatelského účtu, provedl-li Zákazník předchozí
v internetovém obchodě, nebo
5.4.2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace Zákazníka.

5.5.

registraci

Při zadávání objednávky Zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob
doručení.
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5.6.

Zákazník provede závaznou objednávku vybraného zboží prostřednictvím kliknutí na tlačítko
„ODESLAT objednávku“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů
v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a potvrzení
Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

5.7.

Odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl.
občanského zákoníku.

5.8.

Podnikatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její obdržení Zákazníkovi
elektronickou poštou, a to na adresu emailu Zákazníka uvedenou v objednávce.

5.9.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky ze strany Podnikatele na
email Zákazníka.

5.10.

Nelze-li objednávce Zákazníka vyhovět v celém rozsahu, zašle Podnikatel Zákazníkovi návrh
na změnu objednávky. Návrh na změnu objednávky se považuje za nový návrh kupní
smlouvy. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena až v okamžiku akceptace změny
objednávky ze strany Zákazníka.

5.11.

Zákazník může svoji objednávku zrušit až do okamžiku, než je Zákazníkovi doručeno přijetí
objednávky Podnikatelem dle čl. 5.9. Objednávku lze v této lhůtě zrušit buď přes Telefonní
kontakt: +420 777 308 183 nebo Emailem: info@e-naramky.eu.

5.12.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká Podnikateli závazek odevzdat zboží Zákazníkovi a umožnit
mu nabýt vlastnické právo ke zboží a Zákazníkovi vzniká závazek zboží převzít a zaplatit
Podnikateli kupní cenu.

5.13.

Převzetím zboží přechází na Zákazníka vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží.

6.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.

Kupní cena za zboží může být Zákazníkem uhrazena následujícími způsoby:
6.1.1.platba předem na účet – bezhotovostně převodem na účet Podnikatele, č.ú.
1106827035/3030, vedený u Air Bank, a.s. (dále jen „Účet Podnikatele“), a to do 7 dnů
od uzavření kupní smlouvy dle čl. 5.9. Obchodních podmínek;
6.1.2. platba dobírkou – dobírkou v hotovosti či bezhotovostně platební kartou na adrese
určené Zákazníkem v objednávce, a to v okamžiku převzetí zboží Zákazníkem.

6.2.

Úhrada kupní ceny dobírkou dle čl. 6.1.3. Obchodních podmínek je zpoplatněna částkou ve
výši 55,- Kč, kterou Zákazník zaplatí při převzetí zboží současně s úhradou kupní ceny.

6.3.

Při úhradě kupní ceny dle čl. 6.1.2 Obchodních podmínek je Zákazník povinen při platbě uvést
i variabilní symbol určený Podnikatelem v konkrétní objednávce.

6.4.

Úhrada kupní ceny dle čl. 6.1. Obchodních podmínek je podmínkou předání zboží.
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6.5.

Součástí kupní ceny nejsou náklady za přepravu a dodání zboží dle čl. 7. Obchodních
podmínek. Náklady na dodání zboží dle čl. 7. Obchodních podmínek je Zákazník povinen
uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.

6.6.

Nebude-li zboží Zákazníkem včas vyzvednuto, bude vráceno zpět Podnikateli.

6.7.

Podnikatel po úhradě kupní ceny vystaví Zákazníkovi daňový doklad v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podnikatel není plátcem DPH.

7.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.

Zboží bude dodáno do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy dle čl. 5.9. Obchodních podmínek.
V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem dle čl. 6.1.2., bude zboží zákazníkovi
dodáno do 7 dnů od obdržení platby na Účet Podnikatele.

7.2.

Zvolí-li Zákazník při vyplňování a odeslání objednávky způsob odběru zboží prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů
909/4, PSČ 225 99 (dále jen „Přepravce“), bude mu zboží doručeno na adresu uvedenou
Zákazníkem v objednávce. Tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou ve výši 65,- Kč. O
doručení bude Zákazník informován Přepravcem. Zákazníkovi bude odesláno číslo pro
sledování zásilky na stránkách Přepravce.

8.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1.

Zákazník jakožto Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Je-li
předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

8.2.

Odstoupení od kupní smlouvy provede Zákazník prostřednictvím vyplnění tohoto formuláře,
který zašle na adresu sídla Podnikatele: Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Zámecký
vrch1401, PSČ 463 11 nebo na Email Podnikatele: info@e-naramky.eu. Pro platné odstoupení
od kupní smlouvy se nevyžaduje uvedení důvodu odstoupení, Zákazník jej však může ve
formuláři uvést. Odstoupení je platné, bylo-li Zákazníkem odesláno nejpozději v poslední den
lhůty dle čl. 8.1. Obchodních podmínek.

8.3.

Podnikatel Zákazníkovi potvrdí přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy bez zbytečného
odkladu od jeho přijetí, a to na emailovou adresu určenou Zákazníkem v odstoupení od
smlouvy.

8.4.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší.

8.5.

Zákazník musí Podnikateli zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Zákazník vrátí zboží nenošené, nepoužívané a v nepoškozeném stavu.
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8.6.

Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží
Podnikateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou. Zákazník zboží zašle na adresu Podnikatele Liberec XXX-Vratislavice nad
Nisou, Zámecký vrch 1401, PSČ 463 11.

8.7.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí
Podnikatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Podnikatel od Zákazníka přijal.
Podnikatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem při vrácení zboží Zákazníkem
jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další
náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu
Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal.

8.8.

Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Podnikatelem
a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je
povinen spolu se zbožím Podnikateli vrátit i poskytnutý dárek.

8.9.

Zákazník nemůže od kupní smlouvy v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku
odstoupit v případě, že zboží bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

8.10.

Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit případě, kdy:
8.10.1. nezaplatí Zákazník kupní cenu za zboží
a) v případě osobního odběru zboží v provozovně Podnikatele současně s převzetím zboží;
b) v případě odběru na dobírku na adrese určené Zákazníkem současně s převzetím zboží;
c) v případě bezhotovostního převodu kupní ceny do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy;
a/nebo
8.10.2. nepřevezme Zákazník zboží od Přepravce v den doručení, ani do data maximální délky
skladování zásilky u Přepravce od jeho uložení na nejbližší pobočce Přepravce.

8.11.

Nebude-li zboží od Přepravce Zákazníkem včas vyzvednuto, je Zákazník povinen Podnikateli
uhradit náklady, které Podnikatel vynaložil na dodání zboží, tj. poštovné ve výši 120,- Kč,
které bude Zákazníkovy vyúčtováno fakturou. Fakturu je Zákazník povinen uhradit do 14 dnů
ode dne vystavení.

9.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.

Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

9.2.

Je-li plněno vadně, má Zákazník práva z vadného plnění. Právo Zákazníka z vadného plnění
zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až
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později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Podnikatel způsobil porušením
své povinnosti.
9.3.

Podnikatel odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Podnikatel
odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, že má takové
vlastnosti, které Podnikatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem
na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4.

Ustanovení čl. 9.3. 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 Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.5.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.

9.6.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:
a)
b)
c)
d)

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
na odstranění vady opravou věci;
na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
odstoupit od smlouvy.

9.7. Zákazník sdělí Podnikateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Jakmile se Zákazník pro některou z výše uvedených
možností rozhodne, nemůže svou volbu bez souhlasu Podnikatele změnit. Nezvolí-li Zákazník
své právo včas, má práva podle čl. 9.8. Obchodních podmínek.
9.8.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.9.

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Podnikatele na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Podnikatel
obdržel od Zákazníka reklamované zboží.

9.10.

Reklamace bude vyřízena v 30-ti denní zákonné lhůtě.
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9.11.

Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Podnikatele za vady může
upravit reklamační řád Podnikatele.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupní smlouva
uzavřená podle těchto Obchodních podmínek bude uzavřená v českém jazyce.

10.2.

Veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek a z uzavíraných smluv mezi
Podnikatelem a Zákazníkem budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného
řešení dosaženo, má Zákazník Spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů z kupní smlouvy u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Praha 2,
Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Nebude-li mít Zákazník zájem na mimosoudním řešení
spotřebitelských sporů, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.3.

Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane z jakéhokoliv důvodu
neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

10.4.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem
[19.5.2018].
Kateřina Knesplová
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