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IČ: 034 40 214
Hudcova 504/70a, 621 00 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I.

Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením kupní smlouvy

1) Tyto Všeobecné obchodnı́ podmın
́ ky (dá le jen „VOP“) upravujı́ vzá jemná prá va a povinnosti
ve smluvnıćh vztazıćh vznikajıćıćh z kupnıćh či obdobný ch smluv uzavıŕaný ch mezi
společnostı́ Kancelá řské potřeby Lá nský s. r. o., se sıd
́ lem Hudcova 504/70a, 621 00 Brno
IČ: 034 40 214, vedené v OR u Krajské ho soudu v Brně pod sp.zn. C 84802 (dá le jen
„prodávající“ nebo „Kancelá řské potřeby Lánský“), a zá kaznık
́ em, který v těchto smluvnıćh
vztazıćh vystupuje jako spotřebitel, přičemž spotřebitelem se rozumı́ každý člověk, který
mimo rá mec své podnikatelské činnosti nebo mimo rá mec samostatné ho vý konu své ho
povolá nı́ uzavıŕá smlouvu s podnikatelem nebo s nım
́ jinak jedná . (dá le jen „ kupující“).
2) Odchylná ujedná nı́ obsažená v individuá lnı́ smlouvě uzavřené mezi prodá vajıćım
́
a
kupujıćım
́ majı́ přednost před zněnım
́ těchto VOP. Prá vnı́ vztahy vý slovně neupravené
těmito VOP ani individuá lnı́ smlouvou mezi prodá vajıćım
́ a kupujıćım
́ se řıd
́ ı́ předevšım
́
přıślušný mi ustanovenım
́ i zá k. č. 89/2012 Sb., občanské ho zá konık
́ u, ve zněnı́ pozdějšıćh
předpisů (dá le jen „občanský zákoník“) a zá k. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
zněnı́ pozdějšıćh předpisů (dá le jen „zákon o ochran ě spotřebitele“).
3) Sdělenı́ pro kupujıćıh
́ o před uzavřenım
́ kupnı́ smlouvy v souladu s ust. § 1820 občanské ho
zá konık
́ u:
a) ná klady na prostředky komunikace na dá lku, prostřednictvım
́ nichž může bý t smlouva
uzavřena, si kupujıćı́ hradı́ sá m, přičemž tyto ná klady se nelišı́ od zá kladnı́ sazby (tj.
přıp
́ adné ná klady za internetové i telefonické připojenı́ se řıd
́ ı́ podmın
́ kami operá tora,
jehož služeb kupujıćı́ využıv́á ). Prodá vajıćı́ si neú čtuje žá dné dalšı́ poplatky vyjma
ná kladů na dopravu a přıp
́ adné dalšı́ ná klady na dodá nı́ zbožı́ dle kupujıćım
́ zvolené ho
způsobu dodá nı́ zbožı́ a ú hrady kupnı́ ceny;
b) podnikatel požaduje zaplacenı́ kupnı́ ceny zpravidla před nebo nejpozději při převzetı́
zbožı́ kupujıćım
́ . Po dodá nı́ zbožı́ je ú hrada kupnı́ ceny možná jen s vý slovný m
předchozım
́ pıśemný m souhlasem prodá vajıćıh
́ o;
c) předmětem kupnıćh smluv uzavıŕaný ch s kupujıćım
́
nenı́ opakované plněnı,́ ani
poskytová nı́ služeb;
d) kupnı́ smlouvy nejsou uzavıŕá ny na dobu neurčitou;
e) kupnı́ smlouva nenı́ smlouvou o dodá nı́ digitá lnıh
́ o obsahu dle ustanovenı́ § 1837 pıśm. l)
občanské ho zá konık
́ u;
f) prá vo kupujıćıh
́ o na odstoupenı́ od smlouvy dle § 1928 občanské ho zá konık
́ u:
- je-li kupnı́ smlouva uzavřena distančnım
́ způsobem (přes e-shop, prostřednictvım
́
e-mailu apod.) nebo mimo obchodnı́ prostory prodá vajıćıh
́ o, má kupujıćı́ prá vo
odstoupit od smlouvy bez udá nı́ důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetı́ zbožı.́
Pro zachová nı́ uvedené lhůty postačı,́ pokud kupujıćı́ v jejım
́
průběhu odešle
prodá vajıćım
́ u ozná menı,́ že od smlouvy odstupuje. Odstoupenı́ kupujıćıh
́ o musı́ bý t
učiněno pıśemně, dopisem zaslaný m prostřednictvım
́ provozovatele poštovnıćh služeb
na adresu sıd
́ la prodá vajıćıh
́ o či jeho provozovny, nebo e-mailem;
- odstoupı-́li kupujıćı́ od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodá vajıćım
́ u bez
zbytečné ho odkladu, nejpozději do čtrná cti dnů od odstoupenı́ od smlouvy, zbožı,́ které
od něho obdržel;

- odstoupı-́li kupujıćı́ od smlouvy, vrá tı́ mu prodá vajıćı́ bez zbytečné ho odkladu,
nejpozději do čtrná cti dnů od odstoupenı́ od smlouvy, všechny peněžnı́ prostředky
včetně ná kladů na dodá nı,́ které od něho na zá kladě smlouvy přijal, stejný m způsobem.
Podnikatel vrá tı́ kupujıćım
́ u přijaté peněžnı́ prostředky jiný m způsobem jen tehdy,
pokud s tım
́ kupujıćı́ souhlası́ a pokud mu tım
́ nevzniknou dalšı́ ná klady. Prodá vajıćı́
nenı́ povinen vrá tit přijaté peněžnı́ prostředky kupujıćım
́ u dřıv́e, než mu kupujıćı́ zbožı́
předá ;
- jestliže kupujıćı́ zvolil jiný, než nejlevnějšı́ způsob dodá nı́ zbožı,́ který prodá vajıćı́
nabıźı,́ vrá tı́ prodá vajıćı́ kupujıćım
́ u ná klady na dodá nı́ zbožı́ ve vý ši odpovıd
́ ajıćı́
nejlevnějšım
́ u nabıźené mu způsobu dodá nı́ zbožı;́
- v přıp
́ adě odstoupenı́ od smlouvy nese kupujıćı́ ná klady spojené s navrá cenım
́ zbožı,́ a
jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvım
́ prostředku komunikace na dá lku, ná klady
za navrá cenı́ zbožı,́ jestliže toto zbožı́ nemůže bý t vrá ceno pro svou povahu obvyklou
poštovnı́ cestou;
- kupujıćı́ odpovıd
́ á prodá vajıćım
́ u pouze za snı́ženı́ hodnoty zbožı,́ které vzniklo v
důsledku naklá dá nı́ s tım
́ to zbožım
́ jinak, než je nutné s nım
́ naklá dat s ohledem na jeho
povahu a vlastnosti;
g) prá va kupujıćıh
́ o z vadné ho plněnı́ souvisejıćı́ s kupnı́ smlouvou se řıd
́ ı́ přıślušný mi
ustanovenım
́ i občanské ho zá konık
́ u – blı́ že viz. čl. VII. těchto VOP;
h) přıp
́ adné stı́žnosti může kupujıćı́ zaslat prodá vajıćım
́ u pıśemně na adresu jeho sıd
́ la nebo
elektronicky na e-mail: info@lansky-brno.cz. Kupujıćı́ se rovněž může se svou stı́žnostı́
obrá tit na přıślušný orgá n dohledu nebo stá tnıh
́ o dozoru.

II.

Informace o zboží, objednávky, uzav ření kupní smlouvy
1)
Veškeré informace prodá vajıćıh
́ o tý kajıćı́ se zbožı́ (cena, množstvı,́ dostupnost,
možný způsob dodá nı́ apod.), které
- jsou kupujıćım
́ u před uzavřenım
́ samotné smlouvy prostřednictvım
́ elektronické pošty
či pıśemně individuá lně zaslá ny, nebo
- jsou uvedeny v časově omezené katalogové nabıd
́ ce prodá vajıćıh
́ o, nebo
- jsou uvedeny na webový ch strá nká ch (v č. e-shopu) prodá vajıćıh
́ o, nebo
- jsou kupujıćım
́ u sděleny telefonicky,
dá le vše souhrnně jen „informace o zboží“, jsou časově omezené a nelze je považovat za
zá vaznou nabıd
́ ku ze strany prodá vajıćıh
́ o, která by jej zavazovala k uzavřenı́ kupnı́
smlouvy. Ustanovenı́ § 1732 odst. 2 ob čanské ho zá konık
́ u se nepoužije.
2)
Kupujıćı́ nenı́ oprá vněn zasıĺat prodá vajıćım
́ u objedná vky s parametry odlišný mi od
uvá děný ch informacı́ o zbožı,́ a pokud tak učinı,́ nejedná se ze strany prodá vajıćıh
́ o o přijetı́
nabıd
́ ky ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanské ho zá konık
́ u, ani pokud by prodá vajıćı́
takovou objedná vku bez zbyte čné ho odkladu neodmıt́l.
3)

Zbožı́ je možno objednat některý m z ná sledujıćıćh způsobů:

a.
Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na webových
stránkách prodávajícího www.lansky-brno.cz
a.1 Kupujıćı́ si v internetové m obchodě prodá vajıćıh
́ o zvolı́ druh a množstvı́ požadované ho
zbožı,́ poté vyplnı́ všechny povinné ú daje v objedná vkové m formulá ři (jmé no, přıj́menı,́
kontaktnı́ a fakturačnı́ ú daje, zvolený způsob dodá nı́ zbožı́ a ú hrady kupnı́ ceny, mıśto
dodá nı́ atd.) a odešle prodá vajıćım
́ u zá vaznou objedná vku vybrané ho zbožı́ kliknutım
́ na

přıślušnou ikonu sloužıćı́ k potvrzenı́ a odeslá nı́ objedná vky. Ná sledně kupujıćı́ obdržı́ na
jeho e-mailovou adresu automaticky zasıĺané potvrzenı́ o obdrženı́ objedná vky
prodá vajıćım
́ . Toto potvrzenı́ objedná vky má však pouze informativnı́ charakter a
nepředstavuje přijetı́ nabıd
́ ky ze strany prodá vajıćıh
́ o. Kupujıćı́ rovněž bere na vědomı,́
že obrá zky zbožı́ v e-shopu majı́ pouze ilustrativnı́ charakter a nemusı́ odpovıd
́ at
skutečné podobě věci.
a.2 Smlouva mezi prodá vajıćım
́ a kupujıćım
́ je uzavřena až v okamžiku, kdy prodá vajıćı́
přijme nabıd
́ ku kupujıćıh
́ o na uzavřenı́ smlouvy jednım
́ z ná sledujıćıćh způsobů:
- prodá vajıćı́ zašle objednané zbožı́ kupujıćım
́ u, o čemž bude bez zbytečné ho odkladu
telefonicky informová n nebo mu bude zaslá na e-mailová či sms zprá va,
- prodá vajıćı́ telefonicky, e-mailem či sms zprá vou vyrozumı́ kupujıćıh
́ o o tom, že
objednané zbožı́ je připraveno k osobnım
́ u odběru v provozovně prodá vajıćıh
́ o (u
objedná vek se zvolený m způsobem dodá nı:́ osobnı́ odběr),
- prodá vajıćı́ zašle kupujıćım
́ u potvrzujıćı́ e-mail o přijetı́ objedná vky s bližšım
́ i
informacemi o platbě, zpravidla v podobě zá lohové faktury (u objedná vek se zvolený m
způsobem ú hrady: bankovnı́ převod).
a.3 Kupujıćı́ má možnost zkontrolovat jım
́ vyplněné ú daje v objedná vkové m formulá ři a
libovolně je opravit či doplnit pouze do okamžiku odeslá nı́ objedná vky. Pozdějšı́ změnu
v osobnıćh ú dajıćh kupujıćıh
́ o je možno učinit pouze pıśemně či e-mailem.
a.4 Prostřednictvım
́ e-shopu je kupnı́ smlouva uzavıŕá na vý hradn ě v české m jazyce.
a.5 Prodá vajıćı́ nenı́ vá zá n žá dný m kodexem chová nı́ ve smyslu § 1826 odst. 1 pıśm. e)
občanské ho zá konık
́ u.
a.6 Po dobu trvá nı́ smluvnıh
́ o vztahu vzniklé ho na zá kladě objedná vky bude smlouva
uložena u prodá vajıćıh
́ o, přičemž informace zadané v objedná vce budou kupujıćım
́ u
zpravidla zaslá ny na jım
́ sdělený e-mailový kontakt, přıp
́ . k nim bude mıt́ kupujıćı́ přıśtup
prostřednictvım
́ kupujıćım
́ založené ho uživatelské ho ú čtu na webový ch strá nká ch
prodá vajıćıh
́ o.

b.

Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické po šty (e-mailu)

b.1 Kupujıćı́ může zaslat prodá vajıćım
́ u objedná vku zbožı́ rovněž prostřednictvım
́
elektronické pošty. E-mail prodá vajıćıh
́ o pro komunikaci s kupujıćım
́ je uveden v zá hlavı́
těchto VOP a na webový ch strá nká ch prodá vajıćıh
́ o, v sekci kontakty.
b.2 Objedná vka kupujıćıh
́ o musı́ obsahovat alespoň tyto ú daje:
- identi ikačnı́ ú daje kupujıćıh
́ o (jmé no, přıj́menı)́,
- kontaktnı́ osobu kupujıćıh
́ o, včetně tel. čıśla a e-mailové adresy,
- přesnou speci ikaci zbožı́ (dle katalogové ho označenı́ prodá vajıćıh
́ o nebo dle
individuá lnı́ speci ikace zaslané prodá vajıćım
́ v rá mci informace o zbo žı)́,
- množstvı́ objedná vané ho zbožı,́
- kupnı́ cena (odpovıd
́ ajıćı́ ú dajům z katalogu či vychá zejıćı́ z informace o zbožı́ zaslané
prodá vajıćım
́ ),
- mıśto dodá nı́ (pakliže má bý t zbožı́ dodá no prostřednictvım
́ přepravnı́ společnosti),
- způsob dodá nı́ (dıĺčı́ dodá vky / v celku),
- prohlá šenı́ o sezná menı́ se s aktuá lnım
́ zněnım
́ těchto VOP,
- uvedenı́ jmé na a kontaktnıh
́ o ú daje objedná vajıćı́ osoby.

b.3 Kupnı́ smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodá vajıćı,́ po obdrženı́ zá vazné
e-mailové objedná vky od kupujıćıh
́ o, zašle kupujıćım
́ u e-mailovou zprá vu o vý slovné m
přijetı́ jeho objedná vky.

c. Písemná objednávka
c.1 Pakliže bude objedná vka kupujıćıh
́ o zaslá na prodá vajıćım
́ u v pıśemné listinné formě, je
kupnı́ smlouva mezi prodá vajıćım
́ a kupujıćım
́ uzavřena až v okamžiku, kdy bude
kupujıćım
́ u doručeno pıśemné potvrzenı́ objedná vky ze strany prodá vajıćıh
́ o.
c.2 Objedná vka kupujıćıh
́ o zaslaná prodá vajıćım
́ u v pıśemné podobě musı́ vedle obsahový ch
ná ležitostı́ objedná vky uvedený ch v čl. II. odst. 3 bod b.2 těchto VOP obsahovat rovn ěž:
- datum vyhotovenı́ objedná vky,
- podpis objedná vajıćı́ osoby.
c.3 K objedná vce je kupujıćı́ vždy povinen přiložit i jedno jım
́ podepsané pıśemné vyhotovenı́
těchto VOP, které obdržı́ od prodá vajıćıh
́ o před uzavřenım
́ smlouvy. Prodá vajıćı́ si
vyhrazuje prá vo objedná vku odmıt́nout, resp. nep řijmout.
c.4 Kupnı́ smlouva může bý t rovněž uzavřena za osobnı́ ú časti prodá vajıćıh
́ o a kupujıćıh
́ o
v pıśemné formě, s podpisy stran na té že listině. V takové m přıp
́ adě tvořı́ VOP přıĺohu
té to smlouvy.

d.

Objednávka učiněná telefonicky

d.1 Za předpokladu, že kupujıćı́ sdělı́ prodá vajıćım
́ u veškeré požadované ú daje k provedenı́
objedná vky, m ůže kupujıćı́ prové st objedná vku zbo žı́ u prodá vajıćıh
́ o i telefonicky.
d.2 V takové m přıp
́ adě se má však za to, že kupnı́ smlouva je uzavřena až okamžikem
převzetı́ objednané ho zbožı́ kupujıćım
́ oproti uhrazenı́ kupnı́ ceny.
4)
Na tyto VOP je kupujıćı́ upozorněn před vlastnım
́ uskutečněnım
́ objedná vky a má tak
možnost se s nimi dostatečný m způsobem sezná mit. Odeslá nım
́ objedná vky kupujıćı́
stvrzuje, že se sezná mil s těmito VOP ve zněnı́ platné m v den odeslá nı́ objedná vky, a zá roveň
s nimi vyslovuje svůj bezvý hradný souhlas. Aktuá lnı́ zněnı́ těchto VOP je umıśtěno na
webový ch strá nká ch prodá vajıćıh
́ o nebo zaslá no kupujıćım
́ u individuá lně na e-mail či
předá no v listinné podobě.

III. Dodání zboží
1) Dodacı́ lhůta je kupujıćım
́ u zpravidla ozná mena současně s poskytnutý mi informacemi o
zbožı,́ nejpozději v pıśemné m či e-mailové m potvrzenı́ prodá vajıćıh
́ o o přijetı́ objedná vky či
při podpisu kupnı́ smlouvy. V přıp
́ adě, že je dodacı́ lhůta kupujıćım
́ u sdělena až současně s
potvrzenım
́ přijetı́ objedná vky a nepřesahuje dé lku 90 dnů, má se za to, že kupujıćı́ takovou
dodacı́ lhůtu akceptoval již při odeslá nı́ objedná vky. Pakliže prodá vajıćı́ kupujıćım
́ u jinou
dodacı́ lhůtu neozná mı,́ resp. nenı́ sjedná na v kupnı́ smlouvě dodacı́ lhůta jiná , platı,́ že jejı́
dé lka činı́ 60 dnů od uzavřenı́ smlouvy. Prodá vajıćı́ je povinen takto stanovenou, přıp
́ .
ozná menou dodacı́ lhůtu dodržet.
2) Pokud bude kupujıćı́ požadovat změnu technické speci ikace zbožı́ a tato změna bude
prodá vajıćım
́ pıśemně či e-mailem odsouhlasena, je prodá vajıćı́ oprá vněn termın
́ dodá nı́
přiměřeně prodloužit, a to bez ná roku kupujıćıh
́ o na slevu či jaká koli dalšı́ plněnı.́
3) Nenı-́li sjedná no v kupnı́ smlouvě jinak, je mıśtem dodá nı́ zbožı́ sıd
́ lo prodá vajıćıh
́ o. Zbožı́ je
dodá no v okamžiku, kdy jej kupujıćı́ fyzicky převezme v sıd
́ le prodá vajıćıh
́ o, nebo nejpozději
uplynutım
́ 7 dnů ode dne, kdy prodá vajıćı́ vyrozumı́ kupujıćıh
́ o (telefonicky či e-mailem) o

tom, že je zbožı́ pro kupujıćıh
́ o připraveno k vyzvednutı́ v sıd
́ le prodá vajıćıh
́ o. Při předá nı́
zbožı́ kupujıćım
́ u je tento povinen podepsat dodacı́ list.
4) Pokud je zbožı́ dle kupnı́ smlouvy zasıĺá no kupujıćım
́ u prostřednictvım
́
přepravnı́
společnosti, rozumı́ se dodá nım
́ zbožı́ okamžik, kdy je zbožı́ předá no prvnım
́ u dopravci.
Ná klady na dopravu, manipulaci nebo jiné ná klady souvisejıćı́ s dodá nım
́ zbožı́ hradı́
kupujıćı́ nad rá mec kupnı́ ceny zbožı.́ Zbožı́ je zaslá no a zabaleno způsobem, který byl
individuá lně sjedná n při jeho objedná nı,́ jinak způsobem obvyklý m.
5) Prodá vajıćı́ nenı́ v prodlenı́ s dodá nım
́ zbožı,́ pokud má kupujıćı́ vůči němu neuhrazené
inančnı́ zá vazky po splatnosti, a to i z jiné ho smluvnıh
́ o vztahu.
6) Kupujıćı́ nenı́ oprá vněn odmıt́nout předčasné či čá stečné dodá nı́ zbožı́ prodá vajıćım
́ .
7) Nepřevezme-li kupujıćı́ zbožı́ fyzicky z důvodů nezaviněný ch vý lučně prodá vajıćım
́ , nese
všechny ná klady na uskladněnı́ nebo opakované dodá nı́ zbožı́ v plné vý ši kupujıćı.́

IV.

Kupní cena a způsob její úhrady

-

Kupnı́ cena zbožı́ je sjedná na na zá kladě informace o zbožı́ (viz. čl. II. odst. 1 VOP) platné
v okamžiku odeslá nı́ objedná vky. Kupujıćı́ zaslá nım
́ své objedná vky, pokud nenı́ oběma
stranami ujedná no jinak, s touto cenou uvá děnou či sdělenou prodá vajıćım
́ souhlası,́ a to i
kdyby cenu v zá vazné objedná vce vý slovně neuvedl. Nevyplý vá -li z informace o zbožı́ či z
uzavřené kupnı́ smlouvy vý slovně něco jiné ho, je kupnı́ cena zbožı́ cenou konečnou,
uvá děnou již včetně přıślušné vý še DPH. Tım
́ nenı́ dotčeno prá vo prodá vajıćıh
́ o ú čtovat
kupujıćım
́ u ná klady na dopravu či přıp
́ adné dalšı́ ná klady na dodá nı́ zbožı́ dle sjednané ho
způsobu dodá nı́ zbožı́ a ú hrady kupnı́ ceny.

-

Cena za jednotlivé zbožı́ je v rá mci informace o zbožı́ standardně uvá děna bez ná kladů na
dopravu a přıp
́ adný ch dalšıćh ná kladů na dodá nı́ zbožı,́ k dispozici v sıd
́ le prodá vajıćıh
́ o.
Cena dopravy a přıp
́ adné dalšı́ ná klady na dodá nı́ zbožı́ jsou uvá děny zvlá šť.

-

Kupnı́ cenu lze uhradit některý m z ná sledujıćıćh způsobů:
- v hotovosti při převzetı́ zbožı́ (hrazeno dopravci v mıśtě dodá nı́ zbožı́ či prodá vajıćım
́ u
při osobnım
́ odběru zbožı)́,
- bankovnım
́ převodem před dodá nım
́ zbožı,́
- po dodá nı́ zbožı́ (pouze za podmın
́ ky, že prodá vajıćı́ tuto možnost ú hrady kupnı́ ceny
kupujıćım
́ u předem pıśemně odsouhlasil).

-

V přıp
́ adě ú hrady kupnı́ ceny bankovnım
́ převodem před dodá nım
́ zbožı,́ uhradı́ kupujıćı́
kupnı́ cenu dle pokynů prodá vajıćıh
́ o (tzv. zá lohová faktura), které obdržı́ zpravidla spolu
s potvrzenım
́ o přijetı́ objedná vky. Nenı-́li stanoveno jinak, musı́ bý t kupnı́ cena uhrazena do
14 dnů od zaslá nı́ pokynů k ú hrady kupnı́ ceny ze strany prodá vajıćıh
́ o, jinak je prodá vajıćı́
oprá vněn od kupnı́ smlouvy odstoupit a objedná vku zrušit.

-

Pakliže bude kupnı́ cena, s vý slovný m souhlasem prodá vajıćıh
́ o, hrazena až po dodá nı́ zbožı,́
provede kupujıćı́ ú hradu na zá kladě prodá vajıćım
́ vystavené faktury. Nenı-́li stanoveno
jinak, je kupnı́ cena splatná do 14 dnů od data vystavenı́ faktury. V přıp
́ adě prodlenı́
kupujıćıh
́ o s ú hradou byť i jen čá sti takto placené kupnı́ ceny za dodané zbožı́ je kupujıćı́
povinen zaplatit prodá vajıćım
́ u smluvnı́ pokutu, a to ve vý ši 0,5 % z celkové nezaplacené
čá stky za každý započatý kalendá řnı́ den prodlenı.́ Povinnostı́ kupujıćıh
́ o zaplatit smluvnı́
pokutu však nenı́ nikterak dotčeno prá vo prodá vajıćıh
́ o na ná hradu škody (včetně nikoli
však vý lučně ná kladů prá vnıh
́ o zastoupenı)́.

-

Bez ohledu na způsob platby, bude faktura za zbo žı́ kupujıćım
́ u předá na spolu se zbožım
́ .

-

Nenı-́li sjedná no jinak, má se za to, že se strany dohodly na uhrazenı́ kupnı́ ceny v hotovosti
při převzetı́ zbožı.́

-

V přıp
́ adě ú hrady kupnı́ ceny bankovnım
́ převodem, je tato považová na za uhrazenou
okamžikem jejıh
́ o připsá nı́ na ú čet prodá vajıćıh
́ o uvedený na (zá lohové ) faktuře. Veškeré
přijaté platby budou vždy napřed určeny k ú hradě přıp
́ adný ch smluvnıćh pokut, ú roků a
jiné ho přıślušenstvı́ pohledá vek.

V.

Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1) Vlastnické prá vo ke zbožı́ přechá zı́ z prodá vajıćıh
́ o na kupujıćıh
́ o okamžikem ú plné ho
zaplacenı́ kupnı́ ceny za zbožı,́ jakož i přıp
́ adný ch dalšıćh zá vazků kupujıćıh
́ o z dané ho
smluvnıh
́ o vztahu (ú rok z prodlenı,́ smluvnı́ pokuta, skladné apod.).
2) Nebezpečı́ škody na zbožı́ přechá zı́ na kupujıćıh
́ o převzetım
́ zbožı,́ nebo v okamžiku, kdy se
kupujıćı́ dostane do prodlenı́ se splněnım
́ své povinnosti zbožı́ převzıt́. Jestliže je však zbožı́
zasıĺá no kupujıćım
́ u prostřednictvım
́ přepravnı́ společnosti, pak nebezpečı́ škody na zbožı́
přechá zı́ na kupujıćıh
́ o okamžikem předá nı́ zbožı́ prodá vajıćım
́ prvnım
́ u dopravci.

VI.

Odpovědnost prodávajícího za vady zbo ží

1) Prodá vajıćı́ odpovıd
́ á kupujıćım
́ u, že zbožı́ při převzetı́ nemá vady. Zejmé na prodá vajıćı́
odpovıd
́ á kupujıćım
́ u, že v době, kdy kupujıćı́ zbožı́ převzal,
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybı-́li ujedná nı,́ takové vlastnosti, které
prodá vajıćı́ nebo vý robce popsal nebo které kupujıćı́ očeká val s ohledem na povahu
zbožı́ a na zá kladě reklamy jimi prová děné ,
b) se věc hodı́ k ú čelu, který pro jejı́ použitı́ prodá vajıćı́ uvá dı́ nebo ke které mu se věc
tohoto druhu obvykle použıv́á ,
c) věc odpovıd
́ á jakostı́ nebo provedenım
́ smluvené mu vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedenı́ určeno podle smluvené ho vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovıd
́ ajıćım
́ množstvı,́ mı́ře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům prá vnıćh předpisů.
2) Projevı-́li se vada v průběhu šesti měsıćů od převzetı,́ má se za to, že věc byla vadná již při
převzetı.́
3) Kupujıćı́ je povinen prohlé dnout dodané zbožı́ s vynaloženım
́ odborné pé če co nejdřıv́e po
přechodu nebezpečı́ škody na zbožı,́ v přıp
́ adě zaslá nı́ zbožı́ kupujıćım
́ u prostřednictvım
́
přepravnı́ společnosti co nejdřıv́e po doručenı́ zbožı́ na mıśto určenı,́ nejpozději však vždy
do 5 pracovnıćh dnı́ od dodá nı́ zbožı.́
4) Prodá vajıćı́ neposkytuje kupujıćım
́ u žá dnou smluvnı́ zá ruku za jakost zbožı.́ U zbožı,́ u něhož
smluvnı́ zá ruku za jakost poskytuje sá m vý robce či dovozce zbožı,́ budou kupujıćım
́ u
předá ny spolu se zbožım
́ i přıślušné doklady ke zbožı,́ předevšım
́ pak zá ručnı́ list vystavený
vý robcem či dovozcem. Kupujıćım
́ u je tım
́ dá na možnost obrá tit se s uplatněnım
́ svý ch
tvrzený ch prá v z titulu smluvnı́ zá ruky za jakost na vý robce či dovozce tohoto zbožı.́
Prodá vajıćı́ nicmé ně nenese žá dnou odpovědnost za to, jestli vý robce či dovozce jaké koliv
prá vo z titulu smluvnı́ zá ruky za jakost kupujıćım
́ u uzná (ať už zčá sti nebo zcela) či nikoliv.
Ustanovenı́ § 2166 odst. 1 se nepoužije.

VII. Oznámení vad a práva kupujícího z vadného pln ění

1) Kupujıćı́ je oprá vněn uplatnit u prodá vajıćıh
́ o prá vo z vady, která se vyskytne u spotřebnıh
́ o
zbožı́ v době dvaceti čtyř měsıćů od převzetı.́ Toto oprá vn ěnı́ se nevztahuje:
a) u věci prodá vané ho za nižšı́ cenu na vadu, pro kterou byla nižšı́ cena ujedná na,
b) na opotřebenı́ věci způsobené jejım
́ obvyklý m užıv́á nım
́ ,
c) u použité věci na vadu odpovıd
́ ajıćı́ mı́ře použıv́á nı́ nebo opotřebenı,́ kterou věc měla
při převzetı́ kupujıćım
́ , nebo
d) vyplý vá -li to z povahy v ěci.
2) Při koupi již použité ho spotřebnıh
́ o zbožı́ je možno uplatnit u prodá vajıćıh
́ o prá vo z vady,
která se vyskytne v době dvaná cti měsıćů od převzetı.́
3) Kupujıćı́ je povinen vady zbožı,́ za něž prodá vajıćı́ odpovıd
́ á podle čl. VI., pıśemně či
e-mailem ozná mit (reklamovat) prodá vajıćım
́ u bez zbytečné ho odkladu poté , co vady zjistı,́
nejpozději však do uplynutı́ lhůt uvedený ch v odst. 1 a 2 tohoto člá nku VOP. Poté nenı́
možné vůči prodá vajıćım
́ u ná roky z vad zbožı́ uplatnit, a to ani v přıp
́ adě, že kupujıćı́
proká že existenci vad v době přechodu nebezpečı́ škody na zbožı.́
4) Ozná menı́ dle předchozıh
́ o odstavce musı́ obsahovat:
-

identi ikačnı́ ú daje kupujıćıh
́ o (jmé no, přıj́menı,́ adresa, tel. čıślo a e-mail),

-

doklad o ná kupu zbožı́ (dodacı́ list, faktura),

-

přesnou speci ikaci reklamované vady zbožı.́

5) Kupujıćı́ je povinen dopravit reklamované zbožı́ (kompletnı́ a čisté ) do sıd
́ la prodá vajıćıh
́ o
za ú čelem posouzenı́ reklamace.
6) Prodá vajıćı́ rozhodne o reklamaci ihned, ve složitý ch přıp
́ adech do třı́ pracovnıćh dnů; do
té to lhůty se nezapočıt́á vá doba přiměřená podle druhu zbožı́ potřebná k odborné mu
posouzenı́ vady. Prodá vajıćı́ a kupujıćı́ se dohodli na tom, že prodá vajıćı́ je povinen vyřıd
́ it
reklamaci, včetně odstraněnı́ vady, ve lh ůtě 90 dnů ode dne uplatněnı́ reklamace kupujıćım
́ .
7) Nemá -li věc vlastnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 těchto VOP, může kupujıćı́ požadovat i dodá nı́
nové věci bez vad, pokud to nenı́ vzhledem k povaze vady nepřiměřené , ale pokud se vada
tý ká pouze součá sti věci, může kupujıćı́ požadovat jen vý měnu součá sti; nenı-́li to možné ,
může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neú měrné , zejmé na lze-li
vadu odstranit bez zbytečné ho odkladu, má kupujıćı́ prá vo na bezplatné odstraněnı́ vady.
8) Prá vo na dodá nı́ nové věci, nebo vý měnu součá sti má kupujıćı́ i v přıp
́ adě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řá dně užıv́at pro opakovaný vý skyt vady po opravě nebo pro většı́
počet vad. V takové m přıp
́ adě má kupujıćı́ i prá vo od smlouvy odstoupit.
9) Neodstoupı-́li kupujıćı́ od smlouvy nebo neuplatnı-́li prá vo na dodá nı́ nové věci bez vad, na
vý měnu jejı́ součá sti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupujıćı́ má
prá vo na přiměřenou slevu i v přıp
́ adě, že mu prodá vajıćı́ nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit jejı́ součá st nebo věc opravit, jakož i v přıp
́ adě, že prodá vajıćı́ nezjedná ná pravu v
přiměřené době nebo že by zjedná nı́ ná pravy spotřebiteli působilo značné obtı́že. Za
přiměřenou dobu pro zjedná nı́ ná pravy ze strany prodá vajıćıh
́ o, nenı-́li sjedná no jinak, se
považuje lhůta pro vyřıźenı́ reklamace dle odst. 6 tohoto člá nku.
10) Při dodá nı́ nové věci vrá tı́ kupujıćı́ prodá vajıćım
́ u na jeho ná klady věc původně dodanou. Do
doby vrá cenı́ původně dodané věci nenı́ prodá vajıćı́ povinen nové zbo žı́ kupujıćım
́ u dodat.
11) Kupujıćı́ nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodá nı́ nové věci, nemůže-li věc vrá tit
v tom stavu, v jaké m ji obdržel. To neplatı,́
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlıd
́ ky za ú čelem zjištěnı́ vady věci,
b) použil-li kupujıćı́ věc ještě před objevenım
́ vady,

c) nezpůsobil-li kupujıćı́ nemožnost vrá cenı́ věci v nezměněné m stavu jedná nım
́ anebo
opomenutım
́ , nebo
d) prodal-li kupujıćı́ věc ještě před objevenım
́ vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc
při obvyklé m použitı;́ stalo-li se tak jen zčá sti, vrá tı́ kupujıćı́ prodá vajıćım
́ u, co ještě
vrá tit může, a dá prodá vajıćım
́ u ná hradu do vý še, v nı́ž měl z použitı́ věci prospěch.
12) Prá vo z vadné ho plněnı́ kupujıćım
́ u nená ležı,́ pokud kupujıćı́ před převzetım
́ věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupujıćı́ vadu sá m způsobil.
13) Má -li věc vadu, z nı́ž je prodá vajıćı́ zavá zá n, a jedná -li se o věc prodá vanou za nižšı́ cenu
nebo o věc použitou, má kupujıćı́ mıśto prá va na vý m ěnu věci prá vo na přiměřenou slevu.
14) Uplatnı-́li kupujıćı́ prá vo z vadné ho plněnı,́ potvrdı́ mu prodá vajıćı́ v pıśemné formě či
e-mailem, kdy prá vo uplatnil, jako ž i provedenı́ opravy a dobu jejıh
́ o trvá nı.́
15) Jestliže se uká že, že reklamace byla neoprá vněná a zbožı́ nemá vady, za které prodá vajıćı́
odpovıd
́ á podle čl. VI., je kupujıćı́ povinen uhradit prodá vajıćım
́ u veškeré ná klady, které mu
s posouzenım
́ reklamace či s přıp
́ adnou opravou zbožı́ vzniknou.

VIII. Odpovědnost za škodu, vyšší moc
1) Prodá vajıćı́ odpovıd
́ á kupujıćım
́ u nebo třetım
́ osobá m pouze za takovou škodu, kterou
způsobı́ svý m vý lučně zaviněný m porušenım
́ povinnosti vyplý vajıćı́ pro něj z přıślušné
kupnı́ smlouvy či platný ch prá vnıćh předpisů.
2) Smluvnı́ strany stvrzujı,́ že nejvyššı́ možná škoda, kterou je možno v rá mci jejich smluvnıh
́ o
vztahu předvıd
́ at s přihlé dnutım
́ k povaze a charakteru zá vazku, je představová na čá stkou
kupujıćım
́ uhrazené kupnı́ ceny zbožı,́ kterou strany tım
́ to vzá jemně sjedná vajı́ jako limit
přıp
́ adné ná hrady škody.
3) Žá dná ze smluvnıćh stran neodpovıd
́ á za to, že nesplnila některou ze svý ch smluvnıćh nebo
zá konný ch povinnostı,́ pokud k nesplněnı́ došlo vlivem mimořá dný ch okolnostı,́ které
smluvnı́ strana ani s vynaloženım
́ veškeré pé če nemohla překonat (okolnosti vyššı́ moci).
4) Za okolnosti vyššı́ moci se považujı́ zejmé na vá lka, požá r, povodeň, zemětřesenı,́ silná
bouře, přerušenı́ veškeré dopravy, stá vka apod.
5) Odklad plněnı́ povinnostı́ vyplý vajıćıćh ze smlouvy, resp. z těchto VOP je omezen na dobu,
po kterou mimořá dná okolnost vyššı́ moci trvá . Vznik a dopad, jakož i skončenı́ takové to
mimořá dné okolnosti je smluvnı́ strana povinna ozná mit bezodkladně e-mailem či
telefonicky druhé smluvnı́ straně. V přıp
́ adě telefonické ho ozná menı́ je smluvnı́ strana
ná sledně do 3 dnů povinna zaslat druhé smluvnı́ straně e-mailové či pıśemné potvrzenı.́

IX.

Odstoupení od smlouvy

1) Kupujıćı́ je oprá vněn, vedle prá va na odstoupenı́ od smlouvy uvedené ho v čl. I. odst. 3 a
čl. VII. těchto VOP, odstoupit od kupnı́ smlouvy uzavřené s prodá vajıćım
́ i v přıp
́ adě, kdy
prodá vajıćı́ bude v prodlenı́ se splněnım
́ své smluvnı́ povinnosti dodat zbožı.́ V tomto
přıp
́ adě je však kupujıćı́ oprá vněn od smlouvy odstoupit nejdřıv́e až v den ná sledujıćı́ po
dni, ve které m marně uplyne kupujıćım
́ pıśemně poskytnutá ná hradnı́ lhůta k plněnı.́ Takto
poskytnutá ná hradnı́ lhůta nesmı́ bý t kratšı́ než 45 dnů ode dne, kdy měl bý t zá vazek
prodá vajıćıh
́ o dle smlouvy splněn.
2) Prodá vajıćı́ je oprá vněn odstoupit od kupnı́ smlouvy uzavřené s kupujıćım
́ nad rá mec
zá kona i v ná sledujıćıćh přıp
́ adech:

-

-

X.

kupujıćı́ je v prodlenı́ se splněnım
́ své smluvnı́ či zá konné povinnosti vůči prodá vajıćım
́ u
(zejmé na uhradit kupnı́ cenu), a to i z jiné ho smluvnıh
́ o vztahu mezi prodá vajıćım
́ a
kupujıćım
́ , o vıće než 10 kalendá řnıćh dnů,
prodá vajıćım
́ u jedná nım
́ či nečinnostı́ kupujıćıh
́ o vzniká nebo hrozı́ škoda,
kupujıćı́ porušı́ povinnost mlčenlivosti nebo se pokusı́ zasá hnout či zasá hne do dobré
pověsti prodá vajıćıh
́ o,
kupujıćı́ vstoupı́ do likvidace, nebo
na majetek kupujıćıh
́ o bude prohlá šen konkurz nebo vůči němu bude zahá jeno
insolvenčnı́ či exekučnı́ řıźenı.́

Ochrana osobních údajů

1) Prodá vajıćı́ (nebo také „Společnost“) tım
́ to poskytuje informace o zpracová nı́ Vašich osobnıćh
ú dajů, přıp
́ adně ú dajů vašich zá stupců, které jsou fyzický mi osobami, které jı́ byly poskytnuty
v souvislosti s uzavřenım
́ té to smlouvy.
2) Veškeré procesy tý kajıćı́ se zpracová nı́ osobnıćh ú dajů Společnostı́ jsou prová děny v souladu
se zá konem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnıćh ú dajů a o změně některý ch zá konů,
v platné m zněnı,́ a s Nařıźenım
́ Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzický ch osob v souvislosti se zpracová nım
́ osobnıćh ú dajů a o volné m
pohybu těchto ú dajů a o zrušenı́ směrnice 95/46/ES (dá le jen „GDPR“).
3) Osobnı́ ú daje, které Vá mi byly Společnosti poskytnuty v souvislosti s uzavřenım
́ té to smlouvy,
jsou zpracová vá ny pro ú čely:
- plněnı́ té to smlouvy – prá vnım
́ zá kladem pro toto zpracová nı́ je nezbytnost pro splněnı́
smlouvy dle čl. 6 odst. 1 pıśm. a) GDPR;
- zlepšová nı́ poskytovaný ch služeb, prová děnı́ analý z, prevence vzniku škod, ochrana
zá jmů Společnosti včetně přıp
́ adné ho vymá há nı́ oprá vněný ch ná roků Společnosti,
ochrana prá v Společnosti v přıp
́ adě soudnıh
́ o nebo jiné ho řıźenı́ – prá vnım
́ zá kladem
pro toto zpracová nı́ jsou oprá vn ěné zá jmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 pıśm. f) GDPR;
- plněnı́ prá vnıćh povinnostı́ Společnosti – prá vnım
́ zá kladem pro toto zpracová nı́ je
nezbytnost pro splněnı́ prá vnı́ povinnosti dle čl. 6 odst. 1 pıśm. c) GDPR;
- přım
́ ý marketing a propagace produktů Společnosti – prá vnım
́ zá kladem pro toto
zpracová nı́ jsou oprá vněné zá jmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 pıśm. f) GDPR;
4) Osobnı́ ú daje jsou Společnostı́ zpracová vá ny po dobu nutnou k dosaženı́ ú čelu jejich
zpracová nı.́ Osobnı́ ú daje zpracová vané za ú čelem splněnı́ prá vnıćh povinnostı́ Společnosti
budou zpracová vá ny po dobu, je ž je vyžadová na dle přıślušné ho prá vnıh
́ o předpisu.
5) V souvislosti se zpracová nım
́ Va šich osobnıćh ú dajů má te jako kupujıćı́ ná sledujıćı́ prá va:
- prá vo zıśkat potvrzenı,́ zda osobnı́ ú daje, které se ho tý kajı,́ jsou či nejsou zpracová vá ny, a
přıp
́ adně prá vo na přıśtup k těmto osobnım
́ ú dajům a informacım
́ dle čl. 15 odst. 1
GDPR;
- prá vo zıśkat kopii zpracová vaný ch osobnıćh ú daj ů zá kaznık
́ a dle čl. 15 odst. 3 GDPR;
- prá vo na opravu nepřesný ch osobnıćh ú dajů a prá vo na doplněnı́ neú plný ch
osobnıćh ú dajů;
- prá vo na vý maz osobnıćh ú dajů, a to za podmın
́ ek čl. 17 GDPR;

prá vo na omezenı́ zpracová nı́ v p řıp
́ adech dle čl. 18 GDPR;
prá vo zıśkat osobnı́ ú daje ve strukturované m, běžně použıv́ané m a strojově čitelné m
formá tu a prá vo předat tyto ú daje jiné mu sprá vci, aniž by tomu sprá vce, které mu
byly osobnı́ ú daje původně poskytnuty, brá nil, a to v přıp
́ adech dle čl. 20 GDPR;
zá kaznık
́ má prá vo, aby osobnı́ ú daje byly předá ny přım
́ o jednım
́ sprá vcem sprá vci
druhé mu, je-li to technicky proveditelné ;
- prá vo vzné st ná mitku proti zpracová nı́ osobnıćh ú daj ů dle čl. 21 GDPR;
- prá vo nebý t předmětem žá dné ho rozhodnutı́ založené ho vý hradně na automatizované m
zpracová nı,́ včetně pro ilová nı,́ které má pro zá kaznık
́ a prá vnı́ ú činky nebo se ho
obdobný m způsobem vý znamně dotý ká , ledaže jsou splněny podmın
́ ky čl. 22 odst. 2
GDPR.
-

6) Veškerá uvedená prá va můžete u Společnosti uplatnit pıśemně, a to e-mailem zaslaný m na
adresu: info@lansky-brno.cz přıp
́ adně doporučený m dopisem zaslaný m na adresu sıd
́ la
Společnosti.
7) Krom vý še uvedené ho má te prá vo na podá nı́ stı́ žnosti u dozorové ho ú řadu.
8) Pokud dojde k porušenı́ zabezpečenı́ osobnıćh ú dajů a je pravděpodobné , že toto porušenı́
bude mıt́ za ná sledek vysoké riziko pro prá va a svobody fyzický ch osob, má te prá vo na
ozná menı́ tohoto porušenı́ ze strany Společnosti, ledaže je splněna alespoň jedna z podmın
́ ek
čl. 34 odst. 3 GDPR.
9) Pokud jsou osobnı́ ú daje zpracová vá ny na zá kladě Vá mi udělené ho souhlasu, má te prá vo
tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž tım
́ to odvolá nım
́ nenı́ dotčena zá konnost zpracová nı́
osobnıćh ú dajů vychá zejıćı́ ze souhlasu, který byl dá n před jeho odvolá nım
́ . Souhlas se
zpracová nım
́ osobnıćh ú dajů lze odvolat pıśemně, a to zaslá nım
́ odvolá nı́ v listinné podobě na
adresu Kancelá řské potřeby Lá nský s.r.o., Hudcova 504/70a, 621 00 Brno
p řıp
́ adně zaslá nım
́
e-mailu na adresu: info@lansky-brno.cz
10) V přıp
́ adě, že jsou osobnı́ ú daje zpracová vá ny pro ú čely oprá vněný ch zá jmů Společnosti,
má te prá vo kdykoli vzné st ná mitku proti tomuto zpracová nı.́ Pokud Společnost neproká že
zá važné oprá vněné důvody pro zpracová nı,́ které převažujı́ nad Vašimi zá jmy nebo prá vy a
svobodami, nebo pro určenı,́ vý kon nebo obhajobu prá vnıćh ná roků, Společnost dotčené
osobnı́ ú daje nebude dá le zpracová vat. Pokud jsou Vaše osobnı́ ú daje zpracová vá ny pro ú čely
přım
́ é ho marketingu a využijete své ho prá va vzné st ná mitku proti zpracová nı,́ Společnost
nebude osobnı́ ú daje dá le zpracová vat bez dalšıh
́ o.
11)Předmětem zpracová nı́ budou ná sledujıćı́ osobnı́ ú daje fyzický ch osob:
-

jmé no a přıj́menı,́
kontaktnı́ adresa
čıślo telefonu, emailová adresa,
IP adresa,
platebnı́ ú daje,
bankovnı́ spojenı́
cookies

12) Společnost je oprá vněna předat vaše osobnı́ ú daje pouze těmto zpracovatelům: dopravce,
advoká tnı́ či ú četnı́ kancelá ř, IT sprá vci databá zı́ a webový ch strá nek a eshopu, společnosti
zajišťujıćı́ distribuci reklamnıćh materiá lů, dodavatelé .

13)Kupujıćı́ se vůči Společnosti v nejširšım
́ zá konem povolené m rozsahu vzdá vá ná roku na
ná hradu všech typů škod včetně, nikoli však vý lučně, nemajetkové ú jmy zaviněný ch
v souvislosti s touto smlouvou nebo zpracová nım
́ osobnıćh ú dajů dle té to smlouvy jiný m než
ú myslný m nebo hrubě nedbalostnım
́ jedná nım
́ prodá vajıćıh
́ o.
14)Poskytnutı́ osobnıćh ú dajů je požadová no z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavřenı́ smlouvy a
plněnı́ zá vazků z nı́ vyplý vajıćıćh. Poskytnutı́ osobnıćh ú dajů je dá le vyžadová no v přıp
́ adě, že
jejich poskytnutı́ vyžaduje zá kon či jsou nezbytné pro ú čely oprá vněný ch zá jmů Společnosti.
15)Při zpracová vá nı́
pro ilová nı.́

osobnıćh ú dajů nedochá zı́ k automatizované mu rozhodová nı́ ani

16)Pokud bude Společnost osobnı́ ú daje užıv́at k jiné mu ú čelu, než který je stanoven v té to
informačnı́ doložce, poskytne Vá m o té to skutečnosti informace bez zbytečné ho odkladu.

XI.

Rozhodné právo a způsob řešení sporů

1) Kupnı́ smlouva a všechny vztahy s nı́ souvisejıćı́ se řıd
́ ı́ vý hradně český m prá vem.
2) Veškeré spory vznikajıćı́ z kupnı́ smlouvy a v souvislosti s nı́ se strany zavazujı́ řešit
předevšım
́ smıŕnou cestou. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, souhlası́ smluvnı́ strany se
založenım
́ vý lučné pravomoci český ch soudů. Smluvnı́ strany se dohodly, že všechny tyto spory
budou řešeny u přıślušné ho obecné ho soudu, přičemž strany si vý slovně sjedná vajı́ mıśtnı́
přıślušnost ke Krajské mu soudu v Brně.

XII. Ostatní ustanovení
1) V přıp
́ adě, že se kupujıćı́ dostane do prodlenı́ s plněnım
́ svý ch povinnostı́ vyplý vajıćıćh ze
smluvnıh
́ o vztahu s prodá vajıćım
́ , vzniká kupujıćım
́ u povinnost uhradit prodá vajıćım
́ u vedle
přıp
́ adně ujednaný ch smluvnıćh pokut i veškerou takto způsobenou škodu, a to včetně
všech souvisejıćıćh ná kladů (tj. mino jiné i včetně ná kladů prá vnıh
́ o zastoupenı)́.
2) Smluvnı́ strany podpisem kupnı́ smlouvy potvrzujı,́ že sankčnı́ ujedná nı́ sjednaná v kupnı́
smlouvě či těchto VOP shledá vajı́ za zcela přiměřená .
3) Jaké koliv přıp
́ adné pohledá vky za prodá vajıćım
́ z titulu kupnı́ smlouvy nenı́ kupujıćı́
oprá vněn bez vý slovné ho pıśemné ho souhlasu prodá vajıćıh
́ o postoupit třetı́ osobě nebo je
bez takové hoto souhlasu jednostranně započıśt proti pohledá vce prodá vajıćıh
́ o. Stejně tak
se strany dohodly na tom, že kupujıćı́ nebude oprá vněn jednostranně bez vý slovné ho
pıśemné ho souhlasu prodá vajıćıh
́ o postoupit všechna prá va a povinnosti z té to smlouvy ve
smyslu ust. § 1895 a ná sl. občanské ho zá konık
́ u na třetı́ osobu.
4) Jaké koliv ozná menı,́ vý zva, upomın
́ ka či odstoupenı́ od smlouvy musı́ bý t druhé smluvnı́
straně zaslá ny v pıśemné formě na adresu, která je uvedena v kupnı́ smlouvě, a jsou
považová ny za doručené dnem jejich doručenı.́ Pokud se však pıśemnost doručit
nepodařilo, považuje se za den doručenı́ den, kdy bylo doručenı́ na adrese uvedené ve
smlouvě odmıt́nuto, přıp
́ adně den, kdy se zá silka vrá tı́ odesıĺateli jako nevyzvednutá či
nedoručitelná .
5) Pokud bude kupnı́ smlouva uzavřena ve vıće jazycıćh, má v přıp
́ adě rozporů mezi
jednotlivý mi jazykový mi verzemi přednost česká verze smlouvy.

6) Jaké koli změny a doplňky kupnı́ smlouvy mohou bý t provedeny jen pıśemn ě či e-mailem.
7) Pokud dojde k zá niku některé ze smluvnıćh stran bez likvidace, přechá zejı́ všechna prá va a
povinnosti z kupnı́ smlouvy na prá vnı́ ná stupce stran.
8) Kupujıćı́ tım
́ to na sebe přebıŕá nebezpečı́ změny okolnostı́ ve smyslu § 1765 odst. 2
občanské ho zá konık
́ u, v důsledku čehož kupujıćı́ nemůže ani při podstatné změně okolnostı́
uplatnit prá vo domá hat se obnovenı́ jedná nı́ o smlouvě podle § 1765 odst. 1 občanské ho
zá konık
́ u.
9) Použıv́á -li se v těchto VOP pojem „kupnı́ smlouva“, má se tım
́ na mysli nejen kupnı́ smlouva
jako taková , ale i jaká koliv jiná smlouva obdobné ho obsahu.
10) V přıp
́ adě, že se některé ustanovenı́ těchto VOP stane či se uká že bý t neplatný m či
neú činný m, zůstá vajı́ ostatnı́ ustanovenı́ těchto VOP v platnosti a ú činnosti.

