OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.romanslavik.com a
www.romanslavik.cz od 1. 10. 2018.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele eshopu), kterým
je fyzická osoba Věra Šebková, se sídlem Provazníkova 1228/4, 613 00 Brno, IČ: 07449836, podnikající
dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012
Sb.).

I. Kupní smlouva
1.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného
zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím
(spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí
kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá
vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů.
1.2. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží
kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu
prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
1.4. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní
smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává
nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část
nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k
uzavření Kupní smlouvy nedojde.
1.5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

II. Cena a způsob platby
2.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
2.2. Úhradu zboží je možné provést těmito způsoby:
a)
bankovním převodem na číslo účtu vedeného Air Bank číslo 1007665034/3030
2.3. Zákazník je povinen uvést při provádění platby variabilní symbol, který byl uveden v emailu
potvrzujícím objednávku zákazníka a dále je povinen uvést jméno a příjmení objednávajícího do
zprávy pro příjemce.
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III. Doručení zboží
3.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky,
pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“,
prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a
zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
3.2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu
ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
3.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
3.4. Pro doručení je možné vybrat si z těchto možností a v těchto cenách:
a) Uložení na výdejním místě Zásilkovna.cz v ceně 49,- Kč
b) Kurýr (jen Brno-město a Praha) v ceně 59,- Kč
c) Přepravce GLS (celá ČR) v ceně 119,- Kč
3.5. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně
však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a
poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na
uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně
kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek
prodeje.

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní
smlouvy
4.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
4.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
4.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující
nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v
odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený
způsob vrácení zboží.
4.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým
platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik
možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující
povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky
opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
4.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
4.6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,
nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za
podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických
nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv
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na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží,
které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z
uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových
nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin,
časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času
poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle
zákona upravujícího veřejné dražby.
4.7. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

V. Ochrana osobních údajů
5.1. 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.
5.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na
elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv
náklady.
5.3. Ochranou se dále zabývá dokument „podmínky ochrany osobních údajů“.

VI. Ostatní
6.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na
rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
6.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
6.3. 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.
6.4. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
6.5. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou
vyloučeny.
Tyto podmínky jsou účinné od 1. října 2018 do odvolání.
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