Obchodní podmínky
společnosti VRTAL s.r.o., se sídlem Znojemská 5433/80c, 586 01 Jihlava, IČO 263 03 493, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42821, dne 8. listopadu
2002.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti VRTAL s.r.o., se sídlem
Znojemská 5433/80c, 586 01 Jihlava (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
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 obchodního zástupce prodávajícího
(dále jen „obchodní zástupce“). Pokud je smluvní stranou kupující spotřebitel (nepodnikatel),
řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon
č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za
podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy kupujících
podnikatelů blíže neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon
č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), přičemž se na tyto vztahy nepoužijí ustanovení
vztahující se výlučně na spotřebitele.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran a další související právní
vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednané zboží a umožní mu
nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že objednané zboží převezme a
prodávajícímu zaplatí kupní cenu. Prodávající a kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti
současně, pokud není dohodnuto jinak.
2.2. K uzavření kupní smlouvy dojde buď fakticky, a to právním jednáním smluvních stran bez
uzavření písemné smlouvy anebo uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a
prodávajícím. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis
jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé,
písemná forma je zachována i při právním jednání učiněným elektronickými či jinými
technickými prostředky (dle §562 NOZ).
2.3. K uzavření kupní smlouvy fakticky dochází i tím, že prodávající dodá zboží kupujícímu, jakož i
předá doklady, které se ke zboží vztahují a umožní tak kupujícímu nabýt vlastnické právo ke

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

zboží a kupující je povinen potvrdit dodací doklad (potvrzení o převzetí zboží, dodací list)
osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu
je splněna i tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění a včas to
kupujícímu oznámí.
V individuálních případech může být uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím rámcová kupní
smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní
smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.
Objednávky zboží jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího, i pokud jsou uskutečněny u
obchodních zástupců prodávajícího telefonicky, popřípadě elektronicky e-mailem. Prodávající
je však oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení takto
učiněné objednávky či formou emailu.
Před vytvořením objednávky kupujícím podnikatelem je nutná registrace kupujícího do
systému prodávajícího. Údaje uvedené prodávajícím jsou považovány za správné. Kupující
se zavazuje uvádět správné údaje.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením kupní smlouvy, doručením
objednávky prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonickou
objednávkou. Požádá-li prodávající kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemnou
formou či formou emailu, vzniká smluvní vztah tímto potvrzením.
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, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné právní
legislativy ČR.

3. Cena zboží a platební podmínky
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1. v hotovosti nebo kartou na provozovně prodávajícího;
3.1.2. v hotovosti při předání zboží řidičem;
3.1.3. převodem na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti uvedené na dokladu.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná v den splatnosti uvedené na dokladu.
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.
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 doklad o koupi. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího nebo jej kupujícímu předá, případně doručí společně se
zbožím.
Ceny zboží jsou kupujícímu sděleny během objednávky, tedy před uzavřením kupní smlouvy.
Kupní cena zboží se řídí prodejním ceníkem prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření
kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není rámcovou kupní smlouvou stanoveno
jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

4. Typy dokladů
4.1.
4.2.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat doklad na dodané zboží.
Kupující si může zvolit typ dokladu:
4.2.1. Faktura – oficiální hlavičkový daňový doklad.
4.2.2. Účtenka – oficiální hlavičkový daňový doklad.
4.2.3. Paragon – doklad pro volný prodej koncovému zákazníkovi, líh a lihoviny
s obsahem alkoholu nad 15% uvedené na tomto dokladu nejsou určeny k dalšímu
prodeji, ale pouze ke konečné spotřebě.
4.2.4. Dodací list – není oficiálním dokladem, není jej možné použít jako podklad pro
účetnictví. Tento doklad je vždy po dodání zboží převeden na jeden z výše
uvedených typů dokladů a slouží zejména k potvrzení skutečnosti, že zboží bylo
kupujícímu řádně dodáno a předáno.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
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. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či prostřednictvím obchodního zástupce. Níže uvedená ustanovení týkající se
odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na kupujícího (spotřebitele).
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal,
pokud nebylo dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu
tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.

5.7.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě
nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění či nedostupnost zboží) nebo výrazné
změny ceny zboží.
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. Realizace, přeprava a dodání zboží
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
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.
V případě, že bude doprava prováděna vlastními dopravními prostředky prodávajícího, je
zboží předáno kupujícímu v místě určeném dohodu stran a předáním kupujícímu, který
potvrdí převzetí zboží svým podpisem, případně i razítkem.
Zboží je přepravováno s největší opatrností, nicméně je nezbytné, aby si kupující řádně
prohlédl zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické
poškození obalu výrobku nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu či eviduje-li kupující
jinou zjevnou závadu, je kupující povinen nechat si tyto vady zaznamenat do dodacího listu či
jiného dokumentu smluvních stran a případně odmítnout převzetí zboží. Neuvedení zjevných
vad a poškození v dodacím listu či jiném dokumentu může mít za následek odmítnutí
reklamace.
Podepsáním dokladu o převzetí (dodací list, faktura, jiný dokument) bez specifikace vad
kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a
mechanicky nepoškozené. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy,
a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu
dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné
(přepravné) a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky nebo elektronicky informován.
Dodání zboží může proběhnout následujícími způsoby:
6.7.1. osobním převzetím na pobočce prodávajícího,
6.7.2. doručením na adresu kupujícího
Při objednávce zboží v minimální výši 2000 Kč bez DPH (bez obalů, cigaret a tabáku), je
prodávajícím v závozových dnech poskytován rozvoz zdarma. Den doručení určuje
prodávající v závislosti na svých možnostech a dohodě s kupujícím.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění, záruka
7.1.

7.2.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů). Na kupujícího podnikatele se nevztahují ta ustanovení, která jsou
určena na ochranu spotřebitele.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí 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, bylali 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. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž
je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
nebo místě podnikání.
7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se
projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době či době použitelnosti
(záruka či minimální trvanlivost zboží). Záruční doba či doba použitelnosti zboží je vyznačena
na zboží (obalu) a je proměnlivá. Záruční doba u věcí podléhajících zkáze je doba, po kterou
lze zboží použít.
Kupující nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s
vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či
viditelně chybějící množství zboží atd.). Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí kupující
reklamovat nejpozději následující den po koupi, resp. po převzetí zboží.
Odstranitelné vady
Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a
jakost zboží.
Neodstranitelné vada
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
7.6.

7.7.

V případě reklamace zboží kontaktuje kupující obchodního zástupce či pobočku
prodávajícího telefonicky či elektronickou poštou, kde zanechá telefonické číslo, na které
prodávající zavolá a domluví s kupujícím postup reklamace.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
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:
http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

8.5.

ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nenapíše-li kupující
elektronickou poštou na it@vrtal.cz zprávu o nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích.
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.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) 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:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
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.

10. Zasílání obchodních sdělení
10.1. 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.
10.2. Souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího a zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat zasláním zprávy na
it@vrtal.cz

11. Doručování
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) nebo telefonicky
prostřednictvím obchodního zástupce. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické
pošty uvedené při registraci.
11.2. Zpráva je doručena:
11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna
certifikátem,
11.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za
něj zásilku převzít) zásilku převzít,
11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené
zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě,
že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. Jiná ustanovení
12.1. Otevírací doba kamenných prodejen je uvedena na oficiální webové stránce Prodejce.
12.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku
potvrzení objednávky. Pokud je konečná cena vyšší než cena uvedená na objednávce,
prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu
přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena
platná cena pro danou objednávku.
12.3. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí
právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě
smlouvy budou řešeny přednostně smírnou cestou.
12.4. 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 sjednáno jinak.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Smluvní strany dále pro takové případy sjednávají
pravomoc českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
13.4. Kupující svým podpisem Obchodních podmínek a/nebo smlouvy stvrzuje, že s Obchodními
podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.
13.5.
Platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let. Pokud
kupující tuto podmínku nesplňuje je povinen takovéto zboží neobjednávat. Prodávající je
oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující
nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským

průkazem) při předávání balíku obsahujícího zboží, čímž dojde k porušení podmínek
stanovených těmito OP.
13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: VRTAL s.r.o., Znojemská 5433/80c, Jihlava, adresa
elektronické pošty jihlava@vrtal.cz.

V Jihlavě dne 24. července 2017

