Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a
prodávajícím v oblasti prodeje a servisu výpočetní techniky mezi firmou WIFI-Dubeč Jiří
Najman, U Staré Skládky 442/5, Praha 10-Dubeč, 10700(dále jen "prodávající") a jejími
obchodními partnery (dále jen "kupující").
Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své
kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce
mít uvedeny v nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy
souvisejícími.
Podnikatel - právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP
ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Při zahájení
obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o
své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k
dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před
objednáním zboží. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s jejich zněním.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího,
nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log
či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou
sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě
apod. Výjimkou je sdělení jména a adresy dodání při distribuci či platbě objednaného zboží.

III. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní a kupující se aktuální cenu dozví poptávkou po zboží nebo službě.
Všechny ceny jsou s DPH – prodávající není plátce DPH.

VI. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než
osobně u prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
V souladu se zákonem č. 367/2000 (občanského zákoníku) ze dne 14. září 2000 má kupující
právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než
osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro
odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@wifidubec.cz ) s textem: "Chci
jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky
za zboží na účet číslo:....................................... a nebo v hotovosti". Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním
nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, nijak poškozené, kompletní
(včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte
zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení
některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně
snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na (citace ze Zákona č. 40/1964 Sb. paragraf
53)
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i
zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel
jejich originální obal,
e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží
zašleme převodem na Váš účet nebo vyplatíme hotově a to nejpozději do 30 pracovních dnů
po fyzickém obdržení zboží.
f) Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany
vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních
údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů).
g) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel
akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.
Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu
prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí
výhradně tímto řádem.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní
atd.) - tzv.: BAZAR.

VIII. Autorské poplatky
Autorské odměny dle vyhlášky č. 488/2006 Sb. budou zahrnuty v celkové ceně zboží. Stejně
jako poplatky za likvidaci elektroodpadu.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 16.2.2009 a ruší veškerá předchozí
ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní
podmínky bez předchozího upozornění.

