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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Petra Kvasňovského , 

se sídlem Čimelická 959/5, 142 00 Praha, identifikační číslo 700 67 716, zapsaném v 

živnostenském rejstříku vedeném v úřadu městské části Praha 4 (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 fyzickou 

osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový 

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese 

www.easybat.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále 

jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží 

od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Máte-li zájem o nákup 

v tomto režimu nebo máte-li zájem o velkoobchodní spolupráci, prosím napište nám na 

info@easybat.cz, dohodneme si konkrétní smlouvu. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. 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. Ustanovení obchodních podmínek jsou pro kupujícího závazná v okamžiku odeslání jeho 

objednávky, kdy zároveň stvrzuje a prohlašuje, že byl s obchodními podmínkami seznámen a 

souhlasí s nimi. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

mailto:info@easybat.cz


Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách 

www.easybat.cz. 

  

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do 

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též 

bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží 

jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského 

účtu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 

uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z 

kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou 

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí 

pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 



3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.  

 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 

košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 

objednávaného zboží, 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. 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 „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím 

považovány za správné. 

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem 

identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro 

smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění 

všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními 

podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními 

podmínkami seznámil. 

3.7. 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“). Součástí potvrzovacího 

emailu jsou aktuální obchodní podmínky. 

3.8. 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). 

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 

3.10. 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. 

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, 

zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných 

variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v 

takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

3.13. 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 smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si 

hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

  

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY 

4.1. Aktuální ceník je uveden na webovém rozhraní obchodu. Cenu zboží a případné náklady 

spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími 

způsoby: 

4.1.1. platba dobírkou přepravci - při převzetí zboží 

4.1.2. bankovním převodem na účet prodávajícího. Raiffeisen Bank, Praha, CZ -   5106043001 / 5500  

 

4.2. 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. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno 

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 

kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných 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. 

  

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
5.1. 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.   

  



5.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 14denní 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.  

5.4. 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 prodávající 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.   

5.5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující 

zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  

5.6. 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.  

  

5.7. 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 (včetně 

alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 

prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího 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.  

  

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.  

  

5.8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není 

objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené 

http://www.easybat.cz/user/documents/upload/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky/EASYBAT_odstoupeni_spotrebitele_od_smlouvy.pdf


okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s 

prodávajícím.   

5.9. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde 

oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných 

informacích o zboží nebo ceně.  

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
6.1. Kupující je oprávněn si vybrat kterýkoliv ze způsobů dodání uvedených v objednávkovém 

formuláři. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v 

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. 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. 

6.4. Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží, event. 

neúspěšným pokusem o předání zboží, není-li v čase doručení přítomen/a event. případně 

neoprávněného odmítnutí převzetí. 

6.5. 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. 

6.6. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že 

dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené. 

6.7. Osobní odběr není možný. 

Ceník přepravného zde 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
7.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada (některé zboží bude chybět nebo bude 

poškozené), má kupující právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží kupujícím prodávající 

odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez 

vad a musí odpovídat obecně platným normám.  

http://www.easybat.cz/postovne-a-doprava/


7.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží a za vady, které se 

vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u 

Prodávajícího nejpozději při předání zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného 

zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí 

zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.). Vzhledem k 

povaze zboží musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí 

zboží.  

 

Formulář ke stažení zde.   

  

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 

kontrolu provádí 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. 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
9.1 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.  

  

9.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než 

smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.    

  

http://www.easybat.cz/user/documents/upload/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky/EASYBAT_uplatn%C4%9Bn%C3%AD_reklamace%20.pdf


9.3. Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, 

použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za 

účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno 

zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči 

prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně 

osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj 

nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách 

informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém 

obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít 

výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek 

programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-

mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno 

zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení 

vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta 

možnost v každém jednotlivém dotazníku.  

9.4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije 

výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.  

9.5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující 

aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.   

9.6. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním 

smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

  

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na 

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo 

k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty 

kdykoliv odvolat. 

  



11. ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

11.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) 

právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 

poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká 

obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.  

11.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to 

pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději 

do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího 

poprvé.  

11.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy 

ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.  

11.5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud 

je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby 

VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.   

11.6. Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením 

podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím 

není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na 

soud.  

11.7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet 

promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně 

neodmítne v jednání pokračovat.   

 11.8. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) 

vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).  

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. 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.   

  



12. 2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí živnostník, který na rozdíl 

od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v 

rámci samostatného výkonu svého povolání.  

 

12.3. Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků  

12.3.1.  Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr 

elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je 

oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo 

baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.  

12.3.2. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo 

akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.  

12.3.3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se 

směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech 

nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a 

odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto 

zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.   

12.4. 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.  

12.5. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.  

12.6. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou 

vyloučeny.  

  

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2018. 


