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PROSMLOUVYOKOUPIZBOŽÍZESEKCENÁBYTEKUZAVÍRANÉMEZIPODNIKATELI
ZAÚELEMJEHOPRODEJEKDALŠÍPODNIKATELSKÉINNOSTI
(DÁLEJEN„VOP“)



I.
Úvodníustanoveníavýkladpojmƽ
1. ProúēelytĢchtoVOPmajínásledujícípojmytentovýznam:
i. „Dodací adresa“ je sídlo/místo podnikání uvedené Kupujícím pƎi Registraci,
popƎípadĢjináadresauvedenápƎiRegistracijakopravidelnádodacíadresa.
ii. „Doporuēenácena“jeProdávajícímstanovenácenaZbožíproúēelymaloobchodního
prodeje, tj. cena, za kterou Prodávající doporuēuje Zboží prodávat koncovému
zákazníkovi (spotƎebiteli). Doporuēená cena je uvedena u jednotlivého Zboží
vEͲshopu,arovnĢžvezprávĢopotvrzeníObjednávky.
iii. „EͲshop“jeinternetovýobchodprovozovanýSpoleēnostívrámciwebovéhorozhraní
umístĢnéhonaInternetovýchstránkách.
iv. „Faktura“ jedaŸový doklad na Kupní cenu Zboží a dopravy, popƎípadĢ jiné zvolené
službydleKupnísmlouvyvystavenýProdávajícímKupujícímu.
v. „Internetovéstránky“jsouinternetovéstránkySpoleēnostiwww.autronic.cz.
vi. „Uživatelské jméno“ je jedineēný soubor znakƽ pƎidĢlený Kupujícímu Prodávajícím
pƎiRegistraci.
vii. „Heslo“jejedineēnýsouborznakƽpƎidĢlenýKupujícímuProdávajícímpƎiRegistraci.
viii. „Kupní cena“ je cena Zboží uvedená u konkrétního artiklu vEͲshopu vokamžik
uskuteēnĢní Objednávky. Všechny ceny vEͲshopu jsou uvedeny vkorunách ēeských
abez DPH. Ke Kupní cenĢ tedy bude vždy pƎipoēteno DPH dle platných právních
pƎedpisƽ.
ix. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavƎená vsouladu sustanovením §2079 a násl. OZ
atĢmitoVOPmeziProdávajícímaKupujícímprostƎednictvímEͲshopu.
x. „Kupující“jePodnikatelsRegistrací.
xi. „Obēanskýzákoník“nebo„OZ“jezákonē.89/2012Sb.,obēanskýzákoník,vplatném
znĢní.
xii. „Objednávka“ je návrh Kupujícího na uzavƎení Kupní smlouvy uēinĢný vsouladu
sustanovenímēlánkuII.odstavec2VOP.
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xiv.
xv.
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xvii.
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xx.
xxi.

xxii.
xxiii.

„Podnikatel“ je osoba, která samostatnĢ vykonává na vlastní úēet a odpovĢdnost
výdĢleēnouēinnostživnostenskýmneboobdobnýmzpƽsobemsezámĢremēinittak
soustavnĢ za úēelem dosažení zisku, jakož i osoba, která vstupuje do smluvního
vztahu sProdávajícím vsouvislosti svlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
ēinnostíēipƎisamostatnémvýkonupovolání,popƎípadĢosoba,kterájednájménem
nebo na úēet podnikatele, a rovnĢž veškeré další osoby, které za podnikatele
považujeObēanskýzákoník.
„Prodávající“jeSpoleēnost.
„Registrace“ je oprávnĢní Podnikatele uzavírat sProdávajícím kupní smlouvy
naZboží prostƎednictvím EͲshopu. Bez pƎedchozí Registrace není Podnikateli nákup
prostƎednictvímEͲshopuumožnĢn.
„Smlouva“ je rámcová smlouva uzavƎená mezi Prodávajícím a Kupujícím za úēelem
odlišné úpravy jejich vzájemných vztahƽ vznikajících mezi nimi vsouvislosti
suzavíráním smluv o koupi Zboží vEͲshopu. Odchylná ujednání v takové SmlouvĢ
mají pƎednost pƎed VOP. Smlouva musí být uzavƎena vpísemné formĢ, a rovnĢž
dohoda o zmĢnĢ formy vyžaduje písemnou formu. Za písemnou formu bude
protentoúēelpovažovánavýmĢnaeͲmailovýchēijinýchelektronickýchzpráv.
„Spoleēnost“ je obchodní spoleēnost AUTRONIC, s.r.o., IO: 49549642,
se sídlem Chrustenice ē.p. 270, Chrustenice, PS 267 12,
zapsaná v obchodním rejstƎíku vedeném MĢstským soudem v Praze, oddíl C,
vložka23193.
„SpotƎebitel“ je ēlovĢk, který mimo rámec své podnikatelské ēinnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu sProdávajícím nebo sním
jinakjedná.
„Velkoobchod“jenákupaprodejzbožízaúēelemjehoprodejekdalšípodnikatelské
ēinnosti.
„Výhoda“ je jeden zbonusƽ Kupujícího za Vystavené Zboží uvedený vēlánku III.,
odstavec3VOP.
„Vystavené zboží“ je Zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího avystavené
naprodejníplošeKupujícíhominimálnĢpodobušesti(6)mĢsícƽ.Kupujícíjepovinen
doložitvystaveníZbožínaprodejníplošefotodokumentací,aumožnitProdávajícímu
provádĢnínahodilýchkontrolvēetnĢpoƎízenívlastnífotodokumentace.
„Záruka“ je dobrovolný závazek Prodávajícího, že Zboží bude po urēitou dobu
zpƽsobilékpoužitíproobvyklýúēelnebožesizachováobvyklévlastnosti.
„Zboží“ jsou vĢci movité, konkrétnĢ nábytek a bytové doplŸky vsekci „Nábytek“
vEͲshopu.


2. Tyto VOP se aplikují na vztahy vznikající mezi smluvními stranami smlouvy o koupi Zboží
proVelkoobchoduzavíranémeziProdávajícímaKupujícím.VeškerévztahymeziProdávajícím
aKupujícím, které nejsou odlišnĢ upraveny tĢmito VOP nebo Smlouvou, se Ǝídí právním
Ǝádemeskérepubliky,zejménapƎíslušnýmiustanovenímiObēanskéhozákoníku.

3. Tyto VOP nejsou urēeny pro smluvní vztahy Prodávajícího se SpotƎebiteli ani
sneregistrovanýmiPodnikateli.ProsmluvnívztahyseSpotƎebitelisloužírovnĢžInternetové

stránky Spoleēnosti, které jsou pƎístupné bez pƎedchozí registrace, a pro které platí
samostatné všeobecné obchodní podmínky. SpotƎebiteli je rovnĢž umožnĢna registrace
prosnazšíopakovanénákupy.

4. Žádost o Registraci podává Podnikatel zasláním eͲmailu obchodnímu oddĢlení Spoleēnosti
naadresu:  obchod@autronic.cz. Vžádosti o Registraci Podnikatel uvede své identifikaēní
údaje, tj. obchodní firmu, IO, a jeͲli plátcem DPH pak i DI, místo podnikání/sídlo, osobu
oprávnĢnou zaPodnikatele ve vztahu kProdávajícímu jednat, kontaktní telefonní ēíslo,
kontaktní eͲmailovou adresu, a dále pravidelnou dodací adresu (lišíͲli se od adresy
sídla/místa podnikání), oblast podnikání (tj. studio, vlastní výroba, eͲshop aj.), popƎípadĢ
odkaz na své webové stránky. Prodávající provede kontrolu údajƽ Podnikatele, aoznámí
Podnikateli, zda provedl jeho Registraci ēi nikoliv. Na Registraci nemá Podnikatel právní
nárok. VpƎípadĢ Registrace obdrží Podnikatel Klientské ēíslo, které slouží jako uživatelské
jméno,aheslopropƎihlášenídoEͲshopu.Podnikatelprohlašuje,ževeškeréúdajeuvedené
pƎi Registraci jsou úplné a pravdivé. Podnikatel se zavazuje Prodávajícímu oznámit veškeré
zmĢnyúdajƽuvedenýchvžádostioRegistraci,atonejpozdĢjidodeseti(10)pracovníchdnƽ
odjejichzmĢny.

5. Podnikatel sRegistrací je oprávnĢn požádat Spoleēnost o ukonēení Registrace. Žádost
oukonēení Registrace je Podnikatel povinen uēinit vpísemné podobĢ. Pokud je žádost
oukonēeníRegistraceuēinĢnaelektronickýminebojinýmitechnickýmiprostƎedky,musíbýt
ztakové žádosti jednoznaēnĢ patrný její obsah, a identifikace Podnikatele, jakož i osoby,
kterážádostzaPodnikatelepodáváavjakémvztahukPodnikatelije.

6. Tyto VOP jsou závazné pro všechny Kupující, kteƎí nakupují od Prodávajícího Zboží
prostƎednictvímEͲshopu,resp.provšechnyKupující,kteƎíuēiníuProdávajícíhoObjednávku
Zboží.

7. TytoVOPvstupujívplatnostaúēinnostdnemjejichzveƎejnĢnínaInternetovýchstránkách.

8. PodnikatelžádostíoRegistracistvrzuje,žesesVOPseznámil,žesnimisouhlasí.Podnikatel
bere na vĢdomí, že mƽže docházet kjednostranným úpravám a zmĢnám VOP zestrany
Spoleēnosti.

9. Kupující bere na vĢdomí, že pro vztahy zKupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, je
rozhodnévždyznĢníVOPzveƎejnĢnénaInternetovýchstránkáchvdenuēinĢníObjednávky.
PotvrzenímObjednávkyKupujícípotvrzuje,žeseseznámilsVOPveznĢníplatnémaúēinném
vdobĢodesláníObjednávky.

10.SpoleēnostneodpovídázavýpadkyInternetovéstránkyanizanepƎíméēináslednéškodytím
zpƽsobené,zaušlýziskanizajinéekonomickéztráty,ježjsoudƽsledkemtakovýchvýpadkƽ.
Spoleēnost dále neodpovídá za pƎípadné vady a chyby zpƽsobené pƎi datovém pƎenosu,
anizajejichdƽsledky.



II.
Objednávka,Kupnísmlouva
1. Prezentace Zboží vEͲshopu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany
Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavƎení smlouvy; § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije).
ProdávajícínenípovinenuzavƎítKupnísmlouvuohlednĢvEͲshopuprezentovanéhoZboží.

2. KupujícíjenazákladĢRegistraceoprávnĢnobjednávatuProdávajícíhoZbožíprostƎednictvím
EͲshopu,atonĢkterýmztĢchtozpƽsobƽ:
a) ONLINE: vrámci EͲshopu Kupující oznaēí vybrané Zboží vēetnĢ poētu jeho kusƽ, uvede
zpƽsob a adresu místa dodání Zboží (jeͲli adresa odlišná od Dodací adresy) a kliknutím
na„OBJEDNAT“potvrdíObjednávkuatímipƎijetíaktuálníhoznĢníVOP;
b) EͲMAILEM:vEͲshopuvybranéZbožíoznaēenéēíslemZboží,suvedenímpoētujehokusƽ,
zpƽsobem a adresou místa dodání Zboží (jeͲli adresa odlišná od Dodací adresy),
Klientským ēíslem a fakturaēními údaji, odešle elektronickou poštou na adresu
nabytek@autronic.cz nebo obchod@autronic.cz aodesláním eͲmailu tak potvrdí svou
ObjednávkuatímipƎijetíaktuálníhoznĢníVOP;
c) TELEFONICKY: na telefonním ēísle: +420311604 160 potvrdí telefonnímu operátorovi
Objednávku a tím i pƎijetí aktuálního znĢní VOP tak, že vEͲshopu vybrané Zboží oznaēí
ēíslem Zboží, uvede poēet jeho kusƽ, zpƽsob a adresu místa dodání Zboží (jeͲli adresa
odlišnáodDodacíadresy),Klientskéēísloafakturaēníúdaje;
d) FAXEM: vEͲshopu vybrané Zboží oznaēené ēíslem Zboží, suvedením poētu jeho kusƽ,
zpƽsobem a adresou místa dodání Zboží (jeͲli adresa odlišná od Dodací adresy),
Klientským ēíslem a fakturaēními údaji, odešle faxem na faxové ēíslo +420311672603
aodeslánímfaxutakpotvrdísvouObjednávkuatímipƎijetíaktuálníhoznĢníVOP;
e) OSOBN :vprovozovnĢProdávajícíhonaadrese:Autronic,s.r.o.,Chrustenice270,26712
LodĢnice, pƎiēemž Kupující podpisem Objednávky suvedením vybraného Zboží
oznaēenéhoēíslemZboží,poētemjehokusƽ,zpƽsobemaadresumístadodáníZboží(jeͲli
adresa odlišná od sídla/místa Dodací adresy), Klientského ēísla afakturaēních údajƽ,
stvrzujeipƎijetíaktuálníhoznĢníVOP.

3. Objednávka je akceptována Prodávajícím v okamžiku, kdy Prodávající odešle na eͲmailovou
adresuKupujícíhouvedenouvRegistracizprávuopotvrzeníObjednávky.OdeslánímeͲmailu
opotvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího dojde kuzavƎení Kupní smlouvy vrozsahu
aza podmínek uvedených vpotvrzení Objednávky. NedojdeͲli kakceptaci Objednávky
zestrany Prodávajícího nejpozdĢji do dvou (2) pracovních dní, má se za to, že Objednávka
akceptovánanebyla.

4. VrámciakceptaceObjednávkyProdávajícíuvedeZbožídleObjednávky,jehomnožství,Kupní
cenu jednotlivého Zboží zObjednávky, Doporuēenou cenu, zpƽsob a místo dodání
apƎedpokládaný termín dodání. PƎesný termín dodání Zboží zKupní smlouvy je Kupujícímu
oznámenvždynejpozdĢjijeden(1)pracovnídenpƎedem.

5. UzavƎením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží dle potvrzení
Objednávky,tj.žejejodevzdáaumožníKupujícímunabýtknĢmuvlastnicképrávoaKupující

sezavazuje,žeZbožídlepotvrzeníObjednávkypƎevezmeazaplatíProdávajícímuKupnícenu
a další náklady spojené s dopravou Zboží dle Kupní smlouvy. Prodávající a Kupující jsou
zavázánisplnitsvépovinnostisouēasnĢ,pokudnenídohodnutojinak.

6. Nabídka Zboží vEͲshopu platí do vyprodání zásob nebo do odvolání, pƎípadnĢ aktualizace,
nabídkyZbožívEͲshopu.

7. Prodávající má právo odmítnout Objednávku, zejména nikoliv však výluēnĢ, pokud Kupující
vminulosti neodebral ēi ƎádnĢ nezaplatil závaznĢ objednané Zboží nebo pokud Prodávající
nemƽžeZbožídodatdleObjednávky.


III.
Kupnícena,platebnípodmínkyavýhradavlastnictví
1. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží zKupní smlouvy a náklady na dopravu,
popƎípadĢ náklady na jiné zvolené služby. Fakturu obdrží Kupující spolu se Zbožím zKupní
smlouvy. NeníͲli uvedeno jinak, je Faktura splatná vhotovosti pƎi obdržení Zboží dle Kupní
smlouvy.

2. Prodávající mƽže Kupujícímu poskytnout slevu zKupní ceny, a to zejména vnávaznosti
namnožstvíaēetnostodebíranéhoZboží.NaposkytnutíslevyzKupnícenyneníprávnínárok.

3. VpƎípadĢ,žeKupujícíprezentujeVystavenézbožínasvéprodejníplošeminimálnĢpodobu
šesti (6) mĢsícƽ nebo do vyprodání zásob Prodávajícího, a tuto skuteēnost doloží
ProdávajícímuƎádnĢpoƎízenoufotodokumentací,mázasplnĢnípodmínekVOPdlesvévolby
nároknavýhoduspoēívajícív:

a) sleva20%zKupnícenyVystavenéhozbožípƎiplatbĢvhotovostipƎidodáníZbožízKupní
smlouvy;nebo
b) prodlouženísplatnostiKupnícenyažna3mĢsíceodvystaveníFaktury.

4. KupujícíjeoprávnĢnuplatnitvždyjenjednuzforemVýhody,atovždyjennajeden(1)kus
Vystavenéhozboží,vpƎípadĢjídelníchsestavvždynajeden(1)kusstoluaētyƎi(4)kusyžidlí.
ObjednávkuZboží,nakteréchceKupujícíuplatnitVýhodu,jetƎebauskuteēnitsamostatnou
Objednávkou, ze které bude zƎejmé, že Kupující má vúmyslu Zboží prezentovat jako
Vystavené zboží.  Kupující nemá nárok na poskytnutí Výhody za Vystavené zboží, pro které
mujižVýhodabylavminulostiposkytnuta.

5. ZjistíͲli Prodávající, že Kupující porušil podmínky pro poskytnutí Výhody, zejména porušilͲli
povinnost prezentovat Vystavené zboží po sjednanou dobu, bude Kupujícímu poskytnutá
sleva zrušena a ēástka vyúētována samostatnou fakturou (v pƎípadĢ uplatnĢní Výhody dle
ēl.III., odst. 3 písm. a) VOP, anebo (v pƎípadĢ uplatnĢní Výhody dle ēl. III., odst. 3 písm. b)
VOP)nebudeKupujícímuumožnĢnovbudoucnurealizovatVýhodynaVystavenézboží.


6.

7.

8.

9.


FakturulzeuhraditpouzenĢkterýmztĢchtozpƽsobƽ:

a) vhotovostipƎidodáníZbožínamístododánídleKupnísmlouvy,
b) vhotovostivprovozovnĢProdávajícíhopƎiodbĢruzboží,
c) bezhotovostním pƎevodem na základĢ Faktury (pouze na základĢ individuálního
posouzení a schválení Prodávajícím), pƎiēemž okamžikem zaplacení se rozumí den
pƎipsánícelkovéēástkydleFakturynaúēetProdávajícího.

Zboží zƽstává až do úplného zaplacení Kupní ceny a všech pƎípadných dalších poplatkƽ
(zejména balné, doprava) ve výluēném vlastnictví Prodávajícího. Nebezpeēí škody na Zboží
dleKupnísmlouvypƎecházínaKupujícíhookamžikemjehododání.

Kupující se, pro pƎípad prodlení súhradou Kupní ceny a pƎípadných dalších úētovaných
položek (napƎ. cena balení, dopravy aj.) zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní úrok
zprodlenívevýši0,05%zdlužnéēástkyzakaždýzapoēatýdenprodlení.

Kupující uēinĢním Objednávky deklaruje, že má vúmyslu dodržovat Doporuēené ceny,
respektive cenu Zboží pro koncového zákazníka (spotƎebitele) stanovit maximálnĢ o 15 %
nižšínežjeDoporuēenácena.


IV.
Dodacípodmínky

1. Místem doruēení a dodání Zboží vēetnĢ návodu k montáži dle Kupní smlouvy je Dodací
adresa.

2. DodacídobaēiníuskladovéhoZbožímaximálnĢ3týdny,uZbožíkteréProdávajícívEͲshopu
neprezentujejako„skladem“jepƎedpokládanádodacídobaKupujícímusdĢlenapƎipotvrzení
Objednávky.

3. KupujícímƽžepƎiObjednávcezvolitnĢkterýzezpƽsobƽdodání:

a) osobníodbĢrvprovozovnĢProdávajícího;
b) dopravaZbožísmluvnípƎepravníslužbouProdávajícího;
c) prostƎednictvímesképošty.

4. NákladynadodánízbožízávisínaKupujícímzvolenémzpƽsobudopravy,atonásledující:
a) osobníodbĢrvprovozovnĢProdávajícího:zdarma;
b) dopravaZbožípƎepravníslužbouProdávajícího:
dopravavrámciúzemíech:4%zcelkovéKupnícenydleKupnísmlouvy,

dopravavrámciúzemíMoravaaSlezsko:5%zcelkovéKupnícenydleKupnísmlouvy;
c) dopravaeskoupoštoudleaktuálníhoceníkuesképošty(informativníceníknaleznete
na internetových stránkách: www.ceskaposta.cz) platným v den odeslání Zboží zKupní
smlouvyKupujícímu.

5. Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží dle Kupní smlouvy se pƎi využití pƎepravní
službytƎetíosobysjednanéKupujícímpovažujezasplnĢnýokamžikem,kdyProdávajícípƎedá
ZbožíkpƎepravĢprvnímupƎepravci,jinakokamžikem,kdyjeZbožípƎedánoKupujícímu.

6. Kupující je povinen pƎi dodání Zboží pƎekontrolovat spoleēnĢ sProdávajícím nebo
pƎepravcem stav zásilky (množství, pƎípadné poškození obalƽ apod.) dle pƎiloženého
pƎepravního (dodacího apod.) listu. Kupující je oprávnĢn odmítnout pƎevzetí zásilky, která
není ve shodĢ s Kupní smlouvou (tj. vpƎípadĢ neúplnosti ēi poškození). Veškeré zjištĢné
nedostatkyjetƎebauvéstvpƎepravním(dodacím,reklamaēnímapod.)listu.PƎevzetímZboží
od Prodávajícího nebo pƎepravce potvrzuje Kupující, že Zboží bylo dodáno nepoškozené,
vmnožství dle pƎepravního (dodacího apod.) listu, že má kvalitu a užitné vlastnosti pro vĢc
takového druhu obvyklé, a že odpovídá požadavkƽm právních pƎedpisƽ a úēelu, který
ProdávajícípropoužitíZbožíuvádíneboprokterýsevĢcobvyklepoužívá.

7. KupujícíjepovinenpoodstranĢníobalupeēlivĢaƎádnĢZbožízkontrolovat. ZjistíͲliKupující
po odstranĢní obalu neúplnost nebo poškození Zboží dle Kupní smlouvy ēi jiné vady, je
povinen bez prodlení (nejpozdĢji však do tƎí (3) pracovních dní) oznámit Prodávajícímu
eͲmailem odeslanou zprávou na adresu nabytek@autronic.cz nebo obchod@autronic.cz
zjištĢné vady tak, že je nezamĢnitelným zpƽsobem popíše a doprovodí odpovídající
fotodokumentací. SouēasnĢ je Kupující povinen vtakové eͲmailové zprávĢ uvést ēíslo
Objednávkyneboēíslofakturyasvéidentifikaēníúdaje.


V.
OdpovĢdnostzavadyZbožíaZárukazajakost
1. Zbožímávady,nemáͲlisjednanévlastnosti.PrávoKupujícíhozvadnéhoplnĢnízakládávada,
kteroumáZbožípƎipƎechodunebezpeēíškodynaKupujícího,byƛseprojevíažpozdĢji.Škoda
na Zboží, vzniklá po pƎechodu nebezpeēí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv najeho
povinnostzaplatitKupnícenu.

2. Kupujícíjepovinenuplatnitprávozezjevnévadybezzbyteēnéhoodkladupoté,cojimohlpƎi
vēasné prohlídce a dostateēné péēi zjistit. JednáͲli se o skrytou vadu, je Kupující povinen
uplatnit právo ztakové vady bez zbyteēného odkladu poté, co ji mohl pƎi dostateēné péēi
zjistit,nejpozdĢjivšakdodvou(2)letpopƎevzetíZboží.

3. Práva Kupujícího z vadného plnĢní se Ǝídí pƎíslušnými obecnĢ závaznými pƎedpisy, zejména
pƎíslušnýmiustanovenímiObēanskéhozákoníku.


4. PrávozvadnéhoplnĢníKupujícímunenáleží,pokudKupujícípƎedpƎevzetímZbožívĢdĢl,že
má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám zpƽsobil, zejména zacházením vrozporu
snávodem kmontáži a návodem na používání a ošetƎování Zboží. Návod kmontáži obdrží
Kupující spolu se Zbožím. Návod na použití a ošetƎení jednotlivých typƽ Zboží je kdispozici
naInternetovýchstránkách.

5. ProdávajícíposkytujeKupujícímuZárukuvdélcešesti(6)mĢsícƽodpƎevzetíZboží.Zárukase
nevztahujenaopotƎebeníZbožízpƽsobenéobvyklýmužíváním.

6. Kupující nemá právo ze Záruky, zpƽsobilaͲli vadu po pƎechodu nebezpeēí škody na Zboží
naKupujícíhovnĢjšíudálost.

7. VpƎípadĢ uplatnĢní práv zvadného plnĢní nebo Záruky je Kupující povinen nárok uplatnit
osobnĢ vprovozovnĢ Prodávajícího nebo pƎedložit Prodávajícímu písemné oznámení vady
Zboží nebo uplatnĢní práva ze Záruky. Dodání vadného Zboží do provozovny Prodávajícího
zajistínavlastnínákladyKupující.

8. Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu, že Zboží, knĢmuž uplatŸuje práva
zodpovĢdnosti za vady nebo práva ze Záruky, zakoupil u Prodávajícího. Dále je Kupující
povinen detailnĢ popsat vadu Zboží (oznaēením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu
vady),apokudtojevhodnéamožnépƎiložitfotografieZbožízobrazujícívadu.

9. Prodávající sdĢlí Kupujícímu, po obdržení Zboží a popisu uplatŸované vady, u nĢhož jsou
uplatŸovánaprávazodpovĢdnostizavadyneboprávazeZáruky,pƎimĢƎenoulhƽtu,vekteré
budeuplatnĢnávadaposouzenaapƎípadnĢodstranĢna.NeníͲlivýslovnĢuvedenojinak,má
sezato,žepƎimĢƎenádobaēinítƎicet(30)dníodpƎijetíZbožíapopisuvadyProdávajícím.


VI.
OdstoupeníodKupnísmlouvy
1. Do doby pƎevzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávnĢn kdykoliv od Kupní smlouvy
odstoupit bez uvedení dƽvodu. V takovém pƎípadĢ vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu
nebo její ēást (došloͲli již kjejí úhradĢ) bezhotovostnĢ na úēet sdĢlený pro tento úēel
Kupujícím nebo úēet, znĢhož byly finanēní prostƎedky poukázány k úhradĢ Kupní ceny
(pokudKupujícížádnýdopĢti(5)dnƽododstoupeníProdávajícímunesdĢlí).

2. ProdávajícíjedáleoprávnĢnodstoupitodKupnísmlouvy,jeͲliKupujícívprodlenísúhradou
Kupní ceny nebo dalších poplatkƽ (napƎ. balné, doprava) delším než ētyƎi (4) týdny,
atoivpƎípadĢžejiždošlokpƎevzetíZbožíKupujícím.KupujícíjevtakovémpƎípadĢpovinen
ZbožídleKupnísmlouvynavlastnínákladyvrátitvestavuvjakémjejpƎevzalProdávajícímu,
atonejpozdĢjidopĢti(5)dnƽododstoupeníProdávajícího.

3. KupujícíjeoprávnĢnodstoupitodKupnísmlouvy,jeͲliProdávajícívprodlenísdodánímZboží
delším než ētyƎi (4) týdny od vpotvrzení Objednávky uvedeného dne dodání. V takovém

pƎípadĢ vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu nebo její ēást (došloͲli již kjejí úhradĢ)
bezhotovostnĢ na úēet sdĢlený pro tento úēel Kupujícím nebo úēet, znĢhož byly finanēní
prostƎedky poukázány k úhradĢ Kupní ceny (pokud Kupující žádný do pĢti (5) dnƽ
ododstoupeníProdávajícímunesdĢlí).

4. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být uēinĢno písemnĢ a pro rychlejší zpracování
požadavku odesláno druhé smluvní stranĢ elektronicky na eͲmail (v pƎípadĢ Prodávajícího:
nabytek@autronic.cz nebo obchod@autronic.cz; vpƎípadĢ Kupujícího na eͲmail uvedený
vRegistraci). Odstoupení odKupní smlouvy je úēinné doruēením oznámení o odstoupení
druhé smluvní stranĢ. EͲmailová zpráva se pro tyto úēely považuje za doruēenou druhým
dnempojejímodeslání.

VII.
Využitíúdajƽ,Autorskápráva


1. Kupující i Prodávající mohou využívat všech údajƽ, které byly v rámci jejich obchodního styku
partnerem sdĢleny nebo získány z jiných veƎejných zdrojƽ ke komunikaci (eͲmailové adresy,
webové stránky, telefonní, faxová ēísla, jména a pƎíjmení kontaktních osob, identifikaēní
aregistraēníēísla,bankovníspojeníēijinépodobnékontaktníúdaje)prosvoupotƎebuadlesvého
uvážení.TytoúdajenenípovinenžádnýzpartnerƽnĢjakýmzpƽsobemchránitnebozabezpeēovat
amƽžejedlesvýchpotƎebpísemnĢneboelektronickyneomezenĢuchovávat.

2. Vrámci obchodního styku mohou být Kupujícímu sdĢleny informace, které jsou oznaēeny jako
dƽvĢrné nebo jejichž dƽvĢrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace
zejména:

•uchovávatjakodƽvĢrné;
•neposkytnoutjebezsouhlasuProdávajícíhojinéosobĢ;
•nevyužítjekjinémuúēelu,nežkplnĢnísmluvníhovztahusjednanéhoProdávajícím;
•nevyužítjakýmkolivjinýmzpƽsobem,kterýbymohlProdávajícíhopoškodit.

3. Obsah Internetových stránek, vēetnĢ veškerých materiálƽ (texty, fotografie, obrázky, loga aj.),
jakož i souvisejících tištĢných médií (katalogy, propagaēní letáky, inzerce atd.), je chránĢn právy
zduševního vlastnictví Spoleēnosti popƎípadĢ tƎetích osob, jež jsou se Spoleēností ve smluvním
vztahu. Toto duševní vlastnictví Spoleēnosti mƽže být využíváno Kupujícím kpodnikatelským
úēelƽmpoceloudobujehospoluprácesProdávajícím.Totoprávozanikáukonēenímspolupráce
meziProdávajícímaKupujícím.

4. Kupující je oprávnĢn používat pƎi své obchodní ēinnosti za úēelem propagace Zboží obchodní
firmu/ochrannou známku Prodávajícího. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit povĢst
Prodávajícího.







VIII.
ZávĢreēnáustanovení
1. Tyto VOP jsou platné a úēinné od 1. 2. 2014 a sjejich obsahem se lze seznámit vprovozovnách
ProdávajícíhonebonaInternetovýchstránkách.

2. Smluvní vztahy a pƎípadné spory budou Ǝešeny výhradnĢ podle práva eské republiky a budou
Ǝešeny soudy eské republiky. Kupující a Prodávající urēují jako místnĢ pƎíslušný soud prvního
stupnĢ,soud,vjehožobvodumásvésídloProdávající.

3. PoužitíÚmluvyOSNosmlouváchomezinárodníkoupizbožísevyluēuje.
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