I. OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.optishot.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr Bouda
– Optishot.cz, IČO 71490906 se sídlem Na Hrázi 141, Poděbrady, PSČ 290 01 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – 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.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje
výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní
smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu
mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce
(dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW
stránkách Optishot.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou uváděny podle
aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena
není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

4. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
a reklamačním řádem 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. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást
uzavřené smlouvy.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka
(objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) ve formuláři, který je k dispozici
při nákupu v internetovém obchodě.
Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Podmínkou platnosti
elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní
ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na
přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným
způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným
způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku
již předanou dopravci. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu
stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či
kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném, jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není
přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření
smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má
možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto
obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách
našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

5. Ochrana údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s
platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány
výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou
poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením
smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi
po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou
formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti
veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6. Místo plnění

Je-li kupujícím spotřebitel, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím
jiný subjekt, je místem plnění sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující
povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než
kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným
na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

7. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na
uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i
daňový doklad (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je
přiložen u zboží.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to
písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek
odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
•
•

zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo
telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného
zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než
zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V
případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude
kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

8. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Kupujícímu, doporučujeme
zkontrolovat zásilku, neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad
neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném
balíku.
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
slevu z ceny v maximální výši 10% kupní 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.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je
kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem,
právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

9. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti
dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo neslouží
jako způsob řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu
nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou,
která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo
opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po
obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem
dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího.
Pokud není zboží vráceno v původním obalu nebo je obal značně porušený, může být účtován
poplatek ve výši 20% z ceny zboží jako náklady na opětovné zabalení zboží do původního
stavu.
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za
snížení hodnoty vraceného zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení originálního obalu
přiloženého DVD s počítačovým programem (softwarem) a/nebo po aktivaci softwaru
produktovým klíčem (Product Key) a dále v těchto případech:
•
•
•
•
•
•

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato
před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich
originální obal
na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a
výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
na dodávku novin, periodik a časopisů
spočívajících ve hře nebo loterii

10. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.optishot.cz jsou úplné a platné v okamžiku
objednání. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny
objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje změny ceny, v případě změny ceny peněžních
kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u
výrobců a ostatních dodavatelů zboží... V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší,

než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V
případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží
kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Kupní cena bude považována za zaplacenou
teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího
nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické
právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně
daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení,
pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Pokud nemůžeme doručit všechno Vámi
objednané zboží v jedné zásilce, poštovné a balné za ostatní zásilky z jedné objednávky
platíme my.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy
dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem,
který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se
dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva
stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Slevy a akce nelze sčítat, nelze využít více jak jedné slevy nebo akce na nákup zboží.

11. Dodací lhůta
Zboží, které je na skladě, odesíláme neprodleně, jinak objednávky vyřizujeme obvykle do
dvou týdnů od přijetí a zavedení Vaší objednávky do našeho systému. Z důvodů velkého
zájmu o zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. V tomto případě prodávající neprodleně
informuje kupujícího o této skutečnosti. Pokud nebude kupující s prodloužení dodací lhůty
souhlasit, je oprávněn od smlouvy odstoupit.
Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci v rámci České republiky.
Úložní doba balíku na poště je cca 7 dnů. Poté se nám balík vrátí zpět a zásilka je
stornována...
Objednávky vyřizujeme v pořadí, jak přicházejí.

12. Dopravní podmínky, poštovné
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:
Osobní odběr - platba hotově - 0 Kč (prodejna, Na Hrázi 141, Poděbrady 290 01)

Osobní odběr - platba převodem - 0 Kč (prodejna, Na Hrázi 141, Poděbrady 290 01)
Česká Pošta - Obchodní balík - dobírka - 0 Kč
Česká Pošta - Platba převodem - 0 Kč
Objednávky na zboží skladem přijaté do 15hod běžně doručujeme do 24 hodin nebo
následující pracovní den. V případě, že není zboží skladem je termín dodání zpravidla do 1-2
týdnů.

II. REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Záruka, servis
Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na nové dodané zboží 24
měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží
vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo
konečnému uživateli při prodeji. Jde – li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady
odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím Záruční
doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
•

•
•

•

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné odstranění vady, právo na
výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu
vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, přiměřené slevy z ceny nebo
odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
Záruční lhůta se nevztahuje:
•
•

na opotřebené součástí zboží vzniklé jeho užíváním
na zboží které bylo prodáno jako použité.

\Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží na vlastní náklady poštou nebo jinou
přepravní službou na adresu:
Petr Bouda – Optishot.cz
Na Hrázi 141
290 01, Poděbrady
K reklamovanému zboží prosím přiložte:

•
•
•

přesný popis závad a jejich projevů
kopii dokladu o koupi zboží
adresu a kontakt

Nákup reklamovaného zboží kupující prokazuje zejména příslušným prodejním dokladem,
záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem.
V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. kontakty.
Optishot.cz
Na Hrázi 141
290 01, Poděbrady
Tel: 608 527 006
Email: info@optishot.cz
Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má
spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
O reklamaci prodávající rozhodne ve lhůtě přiměřené podle druhu výrobku či služby potřebné
k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na
odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel
uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále
prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající
spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den
odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco
jiného.
Platné od 20.12.2012
V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek nás můžete kontaktovat na
email: info@optishot.cz nebo tel.: 608 527 006

