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OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností
České provaznictví s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,
kterým je společnost České provaznictví s.r.o., se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5,
Jinonice, IČ 24709638, zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 167862 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. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Vymezení pojmů
a. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b. „Prodávající" je České provaznictví s.r.o., se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5,
Jinonice, IČ 24709638, zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 167862. České
provaznictví s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
d. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
e. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za
účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a
prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,

že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi
souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Prodávající si
vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto
případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat
kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 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.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s
kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu
z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,
který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již
při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
STORNO
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před telefonickým nebo
e-mailovým potvrzením objednávky.
Po závazném potvrzení má kupující právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající
nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.
Prodávající může uplatnit náhradu škody, které vzniklo při stornování objednávky a to
především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
- Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny zboží.
Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci.
Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě,
prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně
Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu z výše uvedených důvodů není schopen dodat,
dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a
to co nejdříve
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Pokud zboží nebylo převzato osobně, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží)
dle § 53 Občanského zákoníku.
Toto právo je podmíněno, pokud je kupující fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
Zboží je možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dní buď osobně nebo poštou na adresu skladu :
Nádražní 51, 785 01 Šternberk a to pouze pokud je zboží v původním obalu a nepoškozené,
nepoužité, musí obsahovat veškeré původní příslušenství.
NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

V případě nepřevzetí zásilky bez předem udaného důvodu budou zákazníkovi účtovány skutečné
expediční náklady formou faktury s dobou splatností 14-ti dnů.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v
den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a
její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných
jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření
kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebyloli v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.11.2010

Závěrečné ustanovení
B. DOPRAVA A PLATBA
Druhy dopravy
Osobní odběr na prodejně společnosti na adrese Nádražní 51 (areál firmy Eutech) bez poplatku.
Přepravní společnost DPD. Poplatek za tento typ přepravy je 160,- Kč bez DPH. Českou poštou.
Poplatek činí 160,- Kč bez DPH.
Možnosti platby
Převodem na účet společnosti před dodáním. Číslo účtu: 240436655/0300. Hotově, při osobním
odběru. Dobírkou zpoplatněna 48,- Kč.
C. CENY ZBOŽÍ
Veškeré ceny v tomto internetovém obchodě jsou uvedeny vč. DPH 21 %.
D. SHRNUTÍ
Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto
nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává.
Odesláním a potvrzením objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve
smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a
povinnosti Obchodním zákoníkem.

