
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 

Elektric-Hranice s.r.o., se sídlem Hranice I. - Město, Palackého 1906, PSČ 753 01, 

identifikační číslo: 258 76 937, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Ostravě oddíl C, vložka 23871 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní 

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen 

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 

je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pristroje-abb.cz, a to prostřednictvím 

webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání 

webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pristroje-abb.cz (dále jen „webová 

stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, 

kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží 

v rámci své podnikatelské činnosti. 

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. 

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. 

1.6.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 

obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ 000 20 869, 

internetová adresa:  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se 

na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů 

mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

 

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“). V případě, že to webové rozhraní 

obchodu umožňuje, může kupující 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 v uživatelském účtu je kupující při 

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 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 a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této 

povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
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2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 

uživatelský účet déle než 1 rok 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. 

uzavření kupní smlouvy 

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím 

k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží 

jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka 

prodeje zboží a ceny tohoto 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. Veškeré nabídky prodeje zboží 

umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít 

kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených 

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží 

uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v 

rámci území České republiky. 

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní 

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

        a)          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického 

nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

        b)          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 

objednávaného zboží a 

        c)          informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 

„objednávka“). 

3.4.      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. 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“). 

3.5.      Prodávající je 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). 

3.6.      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. 

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to 

zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně 

obchodních podmínek). 

3.8.      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. 

3.9.      Obrázky přiřazené k výrobkům jsou pouze ilustrační a můžou se lišit od skutečnosti. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu. 

3.10.  PHE poplatky za recyklaci elektrozařízení jsou uvedeny u každého zboží a přičteny k 

jeho ceně. 

3.11.  Uvedené ceny jsou vždy za jednotku ks (kus), m (metr), kg (kilogram) pokud není 

uvedeno jinak. 

 

cena zboží a platební podmínky 

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může 

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

       a)       v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Elektric-Hranice s.r.o., 753 01 

Hranice, Galašova 999; 

       b)       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

       c)       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2109667238/2700, vedený 

u UniCredit Bank  (dále jen „účet prodávajícího“); 

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.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při 

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření 

kupní smlouvy. 

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží 

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek 

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 

prodávajícího. 

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

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě 

před odesláním zboží kupujícímu. 

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

kombinovat. 

4.7.      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 fakturu-daňový doklad, která zároveň slouží jako dodací a záruční list. 

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu-daňový doklad vystaví prodávající 

kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu 

kupujícího. 

 

odstoupení od kupní smlouvy 

5.1.      Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta 

běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo 

dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém 

případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. 

Odstoupit může kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla prodávajícího, 

nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu eshop@elektric.cz. V 
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odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a 

bankovní spojení (či jiný požadovaný způsob vrácení finančních prostředků) pro účely 

vrácení zaplacené kupní ceny kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující v jejím 

průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení. 

5.2.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový 

formulář poskytovaný prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, 

který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

5.3.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit 

prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží doručit 

prodávajícímu na adresu Elektric-Hranice s.r.o.,Palackého 1906, 753 01 Hranice. Vrácené 

zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo prodávajícím dodáno (včetně 

příslušenství, záručního listu, návodu, případného dárku atd.) a s dokladem o koupi. 

5.4.      Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li kupující od kupní 

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (např. poštovné 

apod.) v souladu s § 1820 písm. g) občanského zákoníku. 

5.5.     V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu 

peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží; jestliže však 

kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající náklady na dodání 

jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 14 dnů od 

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal; Prodávající 

však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží 

vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1) občanského 

zákoníku. 

5.6.      Vrátí-li kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u 

nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může prodávající po kupujícím požadovat 

kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo kupujícího na 

odstoupení od smlouvy.  

5.7.      Kupující nemůže podle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy: 

       a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem 

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil 

spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

       b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

       c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

       d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to 

však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, či dodání jiných 

než vyžádaných náhradních dílů. 

 

reklamace zboží 

6.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že (viz § 2161 občanského zákoníku) zboží nemá 

vady, zejména pak, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

       a)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 

       b)       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

       c)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 
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       d)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu 

zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití 

prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá 

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 

převzetí. 

Prodávající odpovídá dále za vadu, která se vyskytne v záruční době. 

Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li 

zvláštní obecně závazný právní předpis lhůtu jinou. 

Záruka se nevztahuje u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena 

ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na 

vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, 

nebo vyplývá-li to z povahy věci. 

Záruka se dále nevztahuje na tyto případy: 

          a)       zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno 

          b)       zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze 

          c)       zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým 

výbojem 

          d)       došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu 

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží 

nákupní doklad (faktura/ prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro 

uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství). Na žádost kupujícího prodávající 

poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu 

prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, 

vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující 

uvedené údaje. 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě 

srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, 

dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu 

prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se 

ke koupi věci váží. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady 

zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

Reklamace a její uplatnění: 

       a)   Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho 

prohlídku. 

6.2.      Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu zboží, a to, zda nevykazuje 

znaky poškození. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační 

zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i 

řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem 

(přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení 

(kusů), resp. poškození při přepravě. Pokud zjistí kupující poškození zásilky až po jejím 

rozbalení, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. 

Je-li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 

občanského zákoníku). 



Kupující má v případě, že zboží má vady, následující práva: 

       a)       nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující 

požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady 

nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen 

výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k 

povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující 

právo na bezplatné odstranění vady. 

       b)       právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě 

odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě 

nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

       c)       neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží 

bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. 

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové 

zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající 

nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo 

značné obtíže. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci o vadě 

věděl nebo ji sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc 

prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci 

právo na přiměřenou slevu. 

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně 

dodané, nestanoví-li prodávající, že původně dodané zboží vrátit nepožaduje. 

6.3.       Kupující má povinnost si dodané zboží prohlédnout a neprodleně informovat 

prodávajícího o zjištěných vadách (reklamační protokol). 

       a)       e-mailem:  eshop@elektric.cz 

       b)       poštou: Palackého 1906, 753 01 Hranice 

       c)       osobně na adrese: Palackého 1906, 753 01 Hranice     

       d)       telefonicky: 773 067 155  

6.4.       Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup, pokud neprokáže a nedoloží 

uvedené skutečnosti jinak - součástí reklamace musí být i volba nároku kupujícího (tj. co 

kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit), a měla by k ní být kopie nákupního 

dokladu, podrobný popis reklamované vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. 

jména, příjmení, zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného bude znemožněna 

identifikace původu i závady zboží. 

6.5.       O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních 

dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k 

odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je 

možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení 

nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, 

že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, 

kterou nelze odstranit. 

6.6.      Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace 

uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem 

bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále 

http://www.elektric.cz/files/uploads/Reklama%C4%8Dn%C3%AD%20protokol.doc
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potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době 

trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při 

odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných 

práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od 

smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. 

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud kupující nepředal prodávajícímu 

veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat 

doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. 

6.7.       Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání 

reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba 

trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne 

vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník 

informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční 

lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data 

vyřízení reklamace. 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď 

telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po 

vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy 

měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od 

vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je 

prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace poplatek za uskladnění. 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě 

kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem 

nebo platným cestovním pasem.     

   

přeprava a dodání zboží 

7.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující 

riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

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

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při 

dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: 

dvěsta korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

7.3.      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. 

7.4.      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. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující 

zboží byl neporušen. 

7.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací 

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 



 

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, 

adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, 

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely 

realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely 

zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně 

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně 

ve svých osobních údajích. 

8.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

8.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem. 

8.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

8.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

       a)        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení 

       b)       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména 

se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li 

žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel 

odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, 

má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením 

není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu 

osobních údajů přímo. 

8.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající 

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí 

věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

8.10.    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. 

 

záverečná ustanovení 

9.1.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím 

v elektronické podobě a není přístupná. 



9.2.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Elektric-Hranice s.r.o, 

Galašova 999, 753 01 Hranice, adresa elektronické pošty eshop@elektric.cz, telefon 

773 067 155 . 

9.3.      Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v 

elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při 

zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s 

nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši 

ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů. 
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