Obchodní podmínky
Obchodní podmínky blíže upravují a vymezují vztah mezi odběratelem a prodávajícím. Veškeré
smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Uzavření smluvního vztahu
se spotřebitelem se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.),není-li tento vztah upraven obchodními podmínkami. Uzavření smluvního vztahu se
subjektem, který není spotřebitel, se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.),není-li tento vztah
upraven obchodními podmínkami.

Vymezení pojmů
1.1 Prodávající
Prodávající je společnost ATD Elektronik, Luženice 10, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 4623. Prodávající je podnikatel dle § 420
zákona č. 89/2012 Sb. s IČ: 49788507 v plném rozsahu předmětu podnikání a předmětu činnosti.
1.2 Spotřebitel
Spotřebitelem je dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s
ním jinak jedná.
1.3 Podnikatel
Kupující zákazník nesplňující definici spotřebitele je podnikatel dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. Za
podnikatele se považuje i osoba jednající jménem podnikatele.
1.4 Kupující
Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

Kupní smlouva
1.5 Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
Návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího je možný přijetím nabídky (návrhu kupní smlouvy) zaslané
obchodníkem.
Přijetí objednávky kupujícího je neprodleně potvrzeno dodavatelem informativním e-mailem
obsahující potvrzení o přijetí objednávky.
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, včetně
reklamačního řádu. Obchodní podmínky jsou přístupné kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a tím
má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě, který je u prodávajícího
skladem a umožní mu tak nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje převzít a zaplatit kupní cenu
předmětu plnění.
Vlastnické právo přechází na kupujícího až při zaplacení úplné kupní ceny zboží prodávajícímu.
Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nejsme povinní měnit identifikační údaje kupujícího na
daňových dokladech po odeslání nebo předání zboží.
Kupující se také zavazuje při uzavření rámcové kupní smlouvy odebrat veškeré rámcově rezervované
zboží do maximálně 1 roku, pokud nebude s kupujícím domluveno jinak. Při nedodržení odběru zboží do
1 roku, bude zbývající rámcově objednané zboží kupujícímu odesláno, a to po 12 měsících od objednání.
1.6 Cena
Prodejní ceny jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Pozdější změna prodejní ceny nemá vliv
na cenu již objednaného zboží. V případě uzavření kupní smlouvy dle nabídky zaslané obchodníkem,

platí ceny uvedené v zaslané nabídce. Ceny uvedené v předobjednávce nedostupného zboží jsou pouze
orientační a platí k okamžiku vytvoření předobjednávky. O aktuální ceně zákazníka informuje po
naskladnění požadovaného zboží obchodník.
1.7 Dokumenty vztahující se k objednávce
Každá objednávka kupujícího je potvrzena potvrzením objednávky prodávajícího.
Zboží je vždy expedováno s dodacím listem a daňovým dokladem (fakturou).
1.8 Odstoupení prodávajícího od smlouvy
Společnost ATD Elektronik, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení objednávky. O zrušení objednávky a
důvodu zrušení objednávky bude kupující prodávajícím informován. V případě, že již byla částka
zaplacena ve prospěch prodávajícího, bude celá částka za nedodané zboží vrácena zpět.
1.9 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Zboží by mělo být vráceno úplné včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, čisté, pokud je to
možné s původním obalem a ve stavu, ve které kupující zboží převzal. Pokud zboží není možné vrátit v
bezvadném stavu, tak se dále postupuje dle reklamačního řádu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
V případě, že zboží je vraceno přepravní službou, musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou,
zásilky dobírkou nebudou přijaty. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
Potvrzením obchodních podmínek kupující potvrzuje, že byl seznámen s § 1820 občanského
zákoníku, odstavec 1, písmenem f).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku
nemá zejména, v případě:

•

Smlouva o dodávce zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím

•

Smlouva o dodávce zvukové nebo obrazová nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen
jejich původní obal

•

Smlouva 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

•

Smlouva 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

•

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

1.10 Právo odstoupení od smlouvy podnikatele
Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje kupujícího definovaného dle § 420 občanského
zákoníku (podnikatel).

Zpracováním osobních údajů
Požadované kontaktní informace pro spotřebitele

•

jméno a příjmení

•

úplná poštovní adresa

•

adresa elektronické pošty

•

telefonní číslo mobilní nebo pevné linky
Požadované kontaktní informace pro podnikatele z České republiky

•

úplná fakturační adresa (pozor na správné znění dle zápisu na živnostenském listu)

•

adresa místa doručení, pokud se liší od fakturační adresy

•

IČ a v případě, že jste plátce DPH i registraci DIČ

•

kontaktní osoba

•

adresa elektronické pošty ( e-mail )

•

telefonní číslo mobilní nebo pevné linky

•

Registrace DIČ Českých zákazníků musí být ověřitelné na
portálu: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Požadované kontaktní informace pro podnikatele z Evropské unie.

•

úplná fakturační adresa

•

adresa místa doručení, pokud se liší od fakturační adresy

•

registrace o DIČ

•

kontaktní osoba

•

adresa elektronické pošty ( e-mail )

•

telefonní číslo mobilní nebo pevné linky

•

Registrace DIČ evropských zákazníků musí být ověřitelné na
portálu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

Požadované kontaktní informace pro podnikatele mimo Evropskou unie.

•

úplná fakturační adresa

•

adresa místa doručení, pokud se liší od fakturační adresy

•

DIČ

•

kontaktní osoba

•

adresa elektronické pošty ( e-mail )

•

telefonní číslo mobilní nebo pevné linky

1.11 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Spolu s potvrzením objednávky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů o Vás a Vašich
objednávkách, které budou shromažďovány a používány. ATD Elektronik chrání soukromá data
kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně
osobních údajů a informací a nikdy je neposkytujeme třetím stranám s výjimkou vybraných informací,
které jsou předávány partnerům, kteří zajišťují platební styk (banky, vydavatelé platebních karet) nebo
přepravci zajišťující dodávky objednávek zákazníkovi. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro
jednotlivé platební transakce a v rámci plnění zákona o ochraně osobních údajů.
1.12 Vymazání osobních údajů
Přejete-li si zcela odstranit veškeré Vaše údaje z naší databáze, zašlete nám prosím žádost o
vymazání údajů na e-mail info@atd-elektronik.cz . Vaše osobní údaje budou odstraněny. V případě
dalších nákupů, ale budete muset znovu souhlasit se zpracováním osobních údajů o Vás a Vašich
objednávkách, které budou opětně shromažďovány a používány.
1.13 Zasílání nabídkových e-mailů
Při poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů o Vás a Vašich objednávkách budete
automaticky zařazeni do databáze zákazníků, kterým je pravidelně zasílaný informační email. Podle
novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby

šíření obchodních sdělení týkajících se nových produktů nebo služeb formou nabídkových e-mailů.
Odebírání tohoto informačního e-mailu můžete po jeho obdržení kdykoli odhlásit pomocí odkazu,
uvedeného ve spodní části každého z nabídkových e-mailů.
1.14 Souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku
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.

Recyklační poplatky
Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro
výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou
také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických
a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.
Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů jsou podle novely zákona povinni od 1. září 2005
finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace vrácených výrobků financována. Tuto
finanční položku mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.

Obchodní tajemství
Údaje o cenách a dostupnosti zboží slouží pouze Kupujícímu k jejich dalšímu prodeji, nebo jeho
potřebě v případě výroby. Tyto informace nemohou být předávány dalším osobám a nemůže je využívat
pro jinou než svou výrobní, či obchodní činnost. Porušení těchto pravidel opravňuje Prodávajícího
k pozastavení obchodní spolupráce jako takové.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2015 a nahrazují předcházející obchodní podmínky.

Přílohy
Součástí obchodních podmínek jsou následující přílohy:

•

Reklamační řád

•

Dodací podmínky

