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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

1.2. Nákup zboží mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby, s tím, že vzájemná práva a povinnosti 

Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále jen ,,OP“). 

1.3. Právní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění.  

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a 

kupujícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tato 

odchylná ujednání se nevztahují na případy, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ust. §419 

občanského zákoníku, tzn., je fyzickou osobou, která neuzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. 

2. Vymezení pojmů 

2.1. Prodávajícím je společnost Hallins International, s.r.o., IČO: 05903173, se sídlem Sokolovská 428/130, 

186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 272725 (dále jen „Prodávající“). 

Kontaktní údaje: e-mail: support.international@hallins.com, tel. číslo: +420 775 087 753. 

2.2. Kupujícím – spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nekupuje výrobky nebo užívá služby za 

jiným účelem než pro podnikání. (dále jen „Kupující – Spotřebitel“) 

2.3. Kupujícím, který není spotřebitelem je podnikatel, který nakupuje výrobky nebo využívá služby v rámci 

své podnikatelské činnosti. (dále jen „Kupující“). 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 

3.1. Kupující může provést objednávku následujícími způsoby: 

▪ vyplněním objednávkového formuláře, 

▪ e-mailem na kontaktní e-mail: order.international@hallins.com 

▪ telefonicky. 



3.2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky 

vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje 

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je 

vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se 

seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů (GDPR). 

3.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je potvrzení objednávky, prodávajícím, doručeno 

kupujícímu. 

3.4. Prodávající se okamžikem uzavření kupní smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je 

předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 

a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

3.5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a 

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 

občanského zákoníku se nepoužije. 

3.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je potvrzení objednávky, prodávajícím, doručeno 

kupujícímu. 

3.7. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není 

Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen 

uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným 

způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s 

úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu. 

3.8. Prodávající je oprávněn, v závislosti na nemožnosti splnění některých požadavků v objednávce, žádat 

kupujícího o potvrzení pozměněné objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou a kupní smlouva 

pozbývá platnosti, pokud kupující neprovede potvrzení pozměněné objednávky. 

3.9. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl 

možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. 

3.10. Náklady vzniklé smluvním stranám při uzavírání kupní smlouvy si nese každá strana ze svého. 

3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v 

internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží 

za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o 

obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě 

bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. 



Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě 

uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího 

4. Ceny a platební podmínky 

4.1. Cenu zboží je možné uhradit následujícími způsoby: 

4.2. Zálohová faktura  

▪ Platba na základě zálohové (proforma) faktury. Zboží není odesláno dříve než v den připsání platby na 

náš bankovní účet, 

4.3. Faktura se splatností 

▪ Tato možnost se určena pouze pro společnosti.  

▪ Splatnost faktury je 14/30 dní. 

▪ S novými zákazníky se nastavují platební podmínky individuálně. Tento způsob lze využít po předchozí 

domluvě. 

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a 

dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i 

náklady spojené s dodáním zboží. 

5. Dodací podmínky 

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

riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je 

kupující povinen převzít zboží při dodání. 

5.3. 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. 

5.4. 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. Tímto nejsou dotčena 

práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů. 

5.5. Místem doručení zboží podle smlouvy je: 



5.6. adresa uvedená v objednávce za účelem dodání zboží, tj. dodací adresa 

5.7. jiné dohodnuté místo, než je uvedeno výše 

6. Odstoupení od smlouvy 

6.1. Kupující - Spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží, 

přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy 

pravidelná, opakovaná dodávka zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne 

převzetí první dodávky zboží. 

6.2. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy: 

6.2.1.  O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 

lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v 

takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

6.2.2.  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 

prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

6.2.3.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

6.2.4.  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s 

jiným zbožím, 

6.2.5.  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné 

vrátit, 

6.2.6.  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní 

obal, 

6.2.7.  dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

6.2.8.  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím 

výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před 

uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

6.2.9.  v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

6.3. Pro odstoupení od smlouvy umožňuje prodávající využít vzorový formulář o odstoupení od smlouvy, 

který je k dispozici na www Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. 



6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

6.5. Zboží musí být navráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

6.6. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí 

prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému 

způsobu dodání zboží. 

6.7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, 

v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V souladu s ustanovením § 1833 občanského 

zákoníku platí, že kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v 

důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a 

vlastnosti. 

6.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžení prostředky, přijaté od kupujícího 

do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající 

od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, jen 

tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit 

přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží 

prodávajícímu odeslal. 

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a 

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, 

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím 

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.10. Pro kupujícího, který uvedl ve své objednávce IČO (podnikající osoba), platí záruční lhůta 6 měsíců od 

doby převzetí zboží. Kupující nemůže uplatnit lhůtu 14 dní na odstoupení od smlouvy, pokud nedojde 

k jiné dohodě s prodávajícím. 

6.11. Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo 

všech jejich závazků, pokud toto prodlení je způsobeno okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany, 

čímž se zejména na mysli požár, bouře, povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, 

sabotáž, epidemie, karanténní omezení, embarga atp. (dále jen Vyšší moc). Strana, která se případu 

působení Vyšší moci dovolává je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní 

stranu o vzniku případu působení Vyšší moci. Pokud případ působení Vyšší moci trvá bez přerušení 

déle, než 3 (tři) měsíce, je druhá strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, a to písemným 

oznámením. 



7. Práva z vadného plnění 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 

závaznými předpisy § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převezme, nemá vady. 

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které 

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě 

reklamy jimi prováděné, 

7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu 

obvykle používá, 

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Předchozí ustanovení se nepoužije, pokud bylo zboží prodáváno za nižší cenu pro vadu, opotřebení 

zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání 

nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

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

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od 

převzetí. 

7.6.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

▪ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věcí, 

▪ na odstranění vady opravou věci, 

▪ na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

▪ odstoupit od smlouvy. 

7.7.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud: 

▪ má zboží podstatnou vadu 

▪ nemůže být zboží řádně užíváno pro opakovaný výskyt vady po opravě 



▪ se vyskytl větší počet vad zboží. 

7.8. Reklamace 

7.8.1.  V případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady, informuje kupující prodávajícího, bez zbytečného 

odkladu zasláním reklamačního formuláře, který naleznete na našich stránkách, jedním z těchto 

způsobů: 

▪ e-mailem na adresu: claim.international@hallins.com, 

▪ zasláním na adresu: Hallins International, s.r.o., Vráto 87, 370 01 Vráto, společně s reklamovaným 

výrobkem. Je nutná předchozí domluva. 

7.8.2.  Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího. 

7.8.3.  O průběhu reklamace bude kupující informován. 

8. Mimosoudní řešení sporů 

8.1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. V takovém případě jsou spotřebitelé 

oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 

15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz/cs. Mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s 

prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u 

prodávajícího spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Spotřebitel má právo 

zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy 

http://ec.europa.eu/consumers/odr.” 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Toto ustanovení OP reaguje na evropskou legislativu, a to konkrétně na Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) 

a obsahuje základní informace zpracovávání Vašich osobních údajů. 

9.2. Podle čl. 4 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se osobními údaji rozumí 

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen “subjekt údajů”); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 

zejména odkazem na určitý identifikátor například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 



identifikátor nebo jeden či vice zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 

ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

9.3. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaj 

9.4. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen: „Nařízení”) je Hallins International, s.r.o., sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČO: 

05903173 (dále jen ,,Správce”) 

9.4.1. Kontaktní údaje správce jsou Vráto 87, 370 01 Vráto; e-mail: support.international@hallins.com, 

telefonní číslo: +420 775 087 753. 

9.5. Účel zpracování osobních údajů 

9.5.1.  Realizace smluvního vztahu 

▪ Vaše osobní údaje slouží k vyřízení Vašich objednávek, doručení zboží, vystavení daňových dokladů, 

vrácení zboží a peněz 

9.5.2.  Splnění zákonných povinností Správce 

▪ Osobní údaje slouží zejména k plnění zákonných daňových povinností 

9.5.3.  Ochrana oprávněných zájmů Správce 

▪ Vymáhání pohledávek se zákazníkem a ostatní zákaznické spory 

9.5.4.  Marketingové využití údajů 

▪ Se souhlasem subjektu údajů Správce zpracovává pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za 

účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a v souvislosti s oslovením 

zákazníka, a to výhradně formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktní e-mailové 

adresy. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a subjekt údajů jej 

může kdykoli odvolat. 

 

9.6. Doba uchování osobních údajů 

9.6.1.  Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od Vašeho posledního nákupu, 

nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro marketingový účel). 



9.6.2.  Daňové doklady vystavené Správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.  

9.7. Další příjemci osobních údajů 

9.7.1.  Dalšími příjemci osobních údajů budou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na 

základě kupní smlouvy a osoby zajišťující marketingové služby pro Správce. 

9.7.2.  Osobní údaje se musí v rámci zákonných mezí poskytovat orgánům státní správy (správci daně, 

soudům, institucím činným v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, exekutorům či 

orgánům činným v trestím řízení. 

9.8. Vaše práva 

▪ Nařízení definuje následující práva: 

▪ právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), 

▪ právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

▪ právo na opravu os. údajů a na prověřování, zda Vaše os. údaje jsou přesné (čl. 16 GDPR), 

▪ právo na výmaz, pokud tomu nebrání jiný právní důvod (čl. 17 GDPR), 

▪ právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), 

▪ právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), 

▪ právo na přenositelnost os. údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), 

▪ právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při 

zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením (čl. 77 GDPR). 

9.9. Zabezpečení osobních údajů 

9.9.1.  Správce poskytuje zabezpečené služby. 

9.9.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

9.9.3. Data správce jsou uložena na území Evropské unie. Správce garantuje, že Vaše osobní údaje nebude 

přenášet do třetích zemí. 

10. Práva duševního vlastnictví 

10.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží, ani jako celek, ani jeho jednotlivé součástí a díly neporušují 

průmyslová ani jiná obdobná práva třetích osob. 

10.2. Kupní smlouvou není poskytována žádná licence k využití, ani se žádným způsobem nepřevádí žádné 

právo k vynálezům, patentům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, firmě, 

know-how, copyright, ani jiným formám průmyslového či duševního vlastnictví. 



11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, 

že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů. 

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a 

není přístupná. 

11.3. 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, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

11.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího pro kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, které byly uzavřeny za účinnosti těchto podmínek. 

11.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 

odst. 1 písm. e) občanského zákoníku 

11.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena 

práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.10.2020 

 

 


