
Obchodní podmínky 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je 

Netnakup s.r.o., Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika, IČ: 04199219, DIČ: CZ04199219 

(dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“). Adresa skladu: Tyršova 271, 438 01 Žatec. 

Velkoobchodní dodávky jsou realizovány za jiných podmínek. 

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené 

prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které 

jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti 

prodávajícího a jeho zákazníků („kupujících“). 

Obecné informace 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny 

jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy 

uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu 

smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená 

přijetí nabídky. 

Doručování zboží 

Informace o přijímaných způsobech platby a ceny doručení jsou uvedeny v sekci Doprava a 

platba. 

Základní dodací lhůta na vaši adresu je zpravidla od 1 do 3 pracovních dnů od příjmu vaší 

objednávky, pokud je zboží skladem. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není 

momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. U zboží, které skladem 

není, je vždy napsána jeho dostupnost v počtu dní v jeho detailu. Při objednávce zboží, které 

není skladem, je pak dodací lhůta rovna tomuto počtu dní + 1 až 3 pracovní dny k dodání na vaši 

adresu. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován emailem nebo telefonicky.  

Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od 

výrobce, celá objednávka je pozastavena do naskladnění všech částí objednávky. Zákazník 

může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, a zbytku, jakmile bude k dispozici. V 

tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky. 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co 

nejdříve překontroloval. 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certif ikáty, odešle prodávající kupu jícímu 

spolu se zásilkou. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém 

rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může 

kupující práva z nich uplatnit. 

Nepřevezme-li kupující zboží a to se vrátí zpět prodávajícímu, je povinen prodávajícímu zaplatit 

skutečně vynaložené náklady na jeho odeslání. 

Prodej zboží s omezením 

Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18 -ti let. Toto 

zboží je vždy označeno v jeho popisu. Svou objednávkou prohlašujete, že jste ke dni odeslání 

objednávky osobou starší 18 let a plně způsobilou k právním úkonům.  



Prodej zboží s trvanlivostí 

Zboží, které je spotřební a má udanou trvanlivost bude dodáno s min. 6 měsíční trvanlivostí, 

není-li u výrobku uvedeno jinak. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v 

den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností 

kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní 

inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České 

obchodní inspekce, www.coi.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro 

ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 

nejpozději do 48 hodin. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o 

ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních  

předpisů. 

 

Reklamační řád 

Tento reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v 

záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V 

případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání 

prvnímu přepravci. 

Oznámení o reklamaci 

Pro reklamaci vyplňte speciální formulář Reklamace. Formulář musí obsahovat všechny 

povinné údaje a důležité informace: 

• podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží) 

• popis, jak závada vznikla 

• návrh řešení reklamace (výměna, oprava, vrácení peněz, jiné řešení) 

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího 

o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné 

zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.). 

Jakost při převzetí 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané 

vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho 

množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i 

předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

 



Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého 

požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to 

povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze 

uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada 

pouze této součásti. 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující 

požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při 

převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před 

převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání 

nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro 

kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech 

právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v  24měsíční záruční době nebo v 

době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která 

znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či 

neodstranitelnou): 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

• bezplatné odstranění vady opravou; 

• přiměřenou slevu z kupní ceny; 

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou 

slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad 

(nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu 

zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení 

návodu k použití. 

Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez 

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by 

uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 



Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez 

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná 

jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při 

nepodstatném porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení 

reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. 

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, 

mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o 

reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o 

nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění 

vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, 

pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující 

stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Pokud se při prodeji 

konečnému zákazníkovi rozpor s kupní smlouvou objeví během 12 měsíců ode dne převzetí 

věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci 

nebo pokud se neprokáže opak. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny 

nebo odstoupit od smlouvy. 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do 

doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o 

vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo 

prostřednictvím SMS. 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 


