
OHIhodﾐí podﾏíﾐky iﾐterﾐetového oHIhodu Hazeﾐoﾐliﾐe.Iz 

ヱ. VšeoHeIﾐá část 

1.1 T┞to oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ upra┗ují ┗ztah┞ ﾏezi společﾐostí Eseos s.r.o., se sídleﾏ Purk┞ňo┗a Αヴ, 
ヶヱヲ ヰヰ Brﾐo, IČ: ヲΓヲΒΓヵヶヴ, DIČ:C)ヲΓヲΒΓヵヶヴ zapsaﾐé do oHIhodﾐího rejstříku ┗edeﾐého Krajskýﾏ 
soudeﾏ ┗ Brﾐě ┗ložka C ΑヱンΒヵ jako prodá┗ajíIíﾏ, pro┗ozo┗ateleﾏ iﾐterﾐeto┗ého 
obchodu www.bazenonline.cz ふdále jeﾐ prodá┗ajíIíぶ ﾐa straﾐě jedﾐé a kupujíIíﾏ spotřeHiteleﾏ ふdále 
jeﾐ kupujíIíぶ ﾐa straﾐě druhé. 

1.2 Prá┗ﾐí ┗ztah┞ ﾏezi prodá┗ajíIíﾏ a kupujíIíﾏ, který je spotřeHiteleﾏ, těﾏito oHIhodﾐíﾏi 
podﾏíﾐkaﾏi ﾐeupra┗eﾐé se řídí zákoﾐeﾏ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH. ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí ふoHčaﾐskýﾏ zákoﾐíkeﾏ, 
dále jeﾐ „OHč)“ぶ, a zákoﾐeﾏ č. ヶンヴ/ヱΓΓヲ SH., o oIhraﾐě spotřeHitele, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí ふdále jeﾐ 
„)os“ぶ. Prá┗ﾐí ┗ztah┞ ﾏezi prodá┗ajíIíﾏ a kupujíIíﾏ, který ﾐeﾐí spotřeHiteleﾏ, těﾏito oHIhodﾐíﾏi 
podﾏíﾐkaﾏi ﾐeupra┗eﾐé, se řídí zákoﾐeﾏ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH. V toﾏto případě se ﾐeuplatﾐí ustaﾐo┗eﾐí o 
spotřeHitelskýIh sﾏlou┗áIh ふdistaﾐčﾐíIh sﾏlou┗áIhぶ, která je oHsažeﾐa ┗ zákoﾐě č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH. a ┗ 
dalšíIh předpiseIh ﾐa oIhraﾐu spotřeHitele. OHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ jsou ﾐedílﾐou součástí kupﾐí 
sﾏlou┗┞. Kupﾐí sﾏlou┗a a oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ jsou ┗┞hoto┗eﾐ┞ ┗ českéﾏ jaz┞Ie. Kupﾐí sﾏlou┗u lze 
uza┗řít pouze ┗ českéﾏ jaz┞Ie. Kupﾐí sﾏlou┗a ┗četﾐě oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek je arIhi┗o┗áﾐa 
prodá┗ajíIíﾏ ┗ elektroﾐiIké podoHě, ┗ podoHě faktur┞ odesláﾐa zákazﾐíko┗i společﾐě 
s oHjedﾐaﾐýﾏ. Prodá┗ajíIí si ┗┞hrazuje prá┗o oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ ﾏěﾐit. )ﾏěﾐěﾐé podﾏíﾐk┞ 
┗┞hlásí prodá┗ajíIí ┗hodﾐýﾏ způsoHeﾏ ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh www.bazenonline.cz. Tíﾏto 
ustaﾐo┗eﾐíﾏ ﾐejsou dotčeﾐa prá┗a a po┗iﾐﾐosti oHou straﾐ ┗zﾐiklá po doHu účiﾐﾐosti předIhozího 
zﾐěﾐí oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek. 

ヲ. Vyﾏezeﾐí pojﾏů 

2.1 Prodá┗ajíIí je oHIhodﾐí společﾐost Eseos s.r.o., se sídleﾏ Purk┞ňo┗a Αヴ, ヶヱヲ ヰヰ Brﾐo; IČ: 
ヲΓヲΒΓヵヶヴ, zapsaﾐá ┗ oHIhodﾐíﾏ rejstříku ┗edeﾐéﾏ Krajskýﾏ soudeﾏ ┗ Brﾐě, oddíl C., ┗ložka 
ΑヱンΒヵ. Eseos s.r.o. je osoHa, která při uza┗íráﾐí a plﾐěﾐí sﾏlou┗┞ jedﾐá ┗ ráﾏIi s┗é oHIhodﾐí ﾐeHo 
jiﾐé podﾐikatelské čiﾐﾐosti. Je to podﾐikatel, který příﾏo ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ jiﾐýIh podﾐikatelů 
dodá┗á kupujíIíﾏu ┗ýroHk┞ ﾐeHo posk┞tuje služH┞. 

2.2 )ákazﾐíkeﾏ iﾐterﾐeto┗ého oHIhodu je kupujíIí. Vzhledeﾏ k platﾐé prá┗ﾐí úpra┗ě se rozlišuje 
kupujíIí, který je spotřeHiteleﾏ a kupujíIí, který spotřeHiteleﾏ ﾐeﾐí. 

2.3 KupujíIí spotřeHitel je osoHa, která při uza┗íráﾐí a plﾐěﾐí sﾏlou┗┞ ﾐejedﾐá ┗ ráﾏIi s┗é oHIhodﾐí 
ﾐeHo jiﾐé podﾐikatelské čiﾐﾐosti, případﾐě jedﾐá ┗ ráﾏIi ┗ýkoﾐu s┗ého po┗oláﾐí. 

2.4 KupujíIí, který ﾐeﾐí spotřeHitel, je podﾐikatel podle § ヴヲヰ a ヴヲヱ OHč), který ﾐakupuje ┗ýroHk┞ či 
uží┗á služH┞ za účeleﾏ s┗ého podﾐikáﾐí s těﾏito ┗ýroHk┞ ﾐeHo služHaﾏi. )a podﾐikatele je 
po┗ažo┗áﾐa také osoHa, která uza┗írá sﾏlou┗┞ ┗ ráﾏIi ┗ýkoﾐu s┗ého po┗oláﾐí, případﾐě osoHa, 
která jedﾐá jﾏéﾐeﾏ, ﾐeHo ﾐa účet podnikatele. 

ン. Kupﾐí sﾏlouva 

3.1 )Hoží je prezeﾐto┗áﾐo ﾐa stráﾐkáIh iﾐterﾐeto┗ého oHIhodu ┗četﾐě Ieﾐ jedﾐotli┗ýIh položek. 
Ceﾐ┞ zHoží jsou u┗edeﾐ┞ u ┗ýroHku ┗četﾐě DPH a ┗šeIh sou┗isejíIíIh poplatků, kroﾏě ﾐákladů ﾐa 
doručeﾐí zHoží. NaHídka prodeje zHoží a Ieﾐ┞ tohoto zHoží zůstá┗ají ┗ platﾐosti po doHu, kd┞ jsou 
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zoHrazeﾐ┞ ﾐa stráﾐkáIh iﾐterﾐeto┗ého oHIhodu. Tíﾏto ustaﾐo┗eﾐíﾏ ﾐeﾐí oﾏezeﾐa ﾏožﾐost 
prodá┗ajíIího uza┗řít kupﾐí sﾏlou┗u za iﾐdi┗iduálﾐě sjedﾐaﾐýIh podﾏíﾐek. Veškeré zHoží, které je 
prezeﾐto┗áﾐo ┗ iﾐterﾐeto┗éﾏ oHIhodě www.bazenonline.cz, ﾐeﾐí po┗ažo┗áﾐo za ﾐá┗rh ﾐa uza┗řeﾐí 
kupﾐí sﾏlou┗┞. Ustaﾐo┗eﾐí § ヱΑンヲ se ┗ toﾏto případě ﾐepoužije. Ná┗rh ﾐa uza┗řeﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞ 
čiﾐí až KupujíIí s┗ou oHjedﾐá┗kou. 

3.2 InforﾏaIe o ﾐákladeIh spojeﾐýIh s Haleﾐíﾏ a dodáﾐíﾏ zHoží jsou podroHﾐě z┗eřejﾐěﾐ┞ ┗ 
sekci DOPRAVA a v sekci PLATBA. U┗edeﾐé iﾐforﾏaIe o ﾐákladeIh spojeﾐýIh s Haleﾐíﾏ a dodáﾐíﾏ 
zHoží platí pouze pro doručo┗áﾐí zHoží ┗ ráﾏIi úzeﾏí České repuHlik┞. 

3.3 Kupﾐí sﾏlou┗a ┗zﾐiká po ┗┞plﾐěﾐí oHjedﾐá┗ko┗ého forﾏuláře a odesláﾐíﾏ oHjedﾐá┗k┞ 
kupujíIíﾏ/ spotřeHiteleﾏ / ┗ ráﾏIi rozhraﾐí iﾐterﾐeto┗ého oHIhodu ﾐa adresu prodá┗ajíIího a jejíﾏ 
přijetíﾏ / akIeptaIí/ prodá┗ajíIíﾏ. Před zasláﾐíﾏ oHjedﾐá┗k┞ prodá┗ajíIíﾏu je kupujíIíﾏu 
uﾏožﾐěﾐo zkoﾐtrolo┗at a ﾏěﾐit údaje, které do oHjedﾐá┗k┞ kupujíIí ┗ložil, a to i s ohledeﾏ ﾐa 
ﾏožﾐost kupujíIího zjišťo┗at a opra┗o┗at Ih┞H┞ ┗zﾐiklé při zadá┗áﾐí dat do oHjedﾐá┗k┞. OHjedﾐá┗ku 
odešle kupujíIí prodá┗ajíIíﾏu klikﾐutíﾏ ﾐa tlačítko „Odeslat oHjedﾐá┗ku“. Údaje u┗edeﾐé 
v oHjedﾐá┗Ie jsou prodá┗ajíIíﾏ po┗ažo┗áﾐ┞ za sprá┗ﾐé. Prodá┗ajíIí ﾐeprodleﾐě po oHdržeﾐí 
oHjedﾐá┗k┞ toto oHdržeﾐí kupujíIíﾏu pot┗rdí elektroﾐiIkou poštou, a to ﾐa adresu elektroﾐiIké 
pošt┞, kterou kupujíIí u┗edl ┗ oHjedﾐá┗Ie. 

Neﾐí-li kupujíIíﾏ spotřeHitel, ﾐá┗rheﾏ ﾐa uza┗řeﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞ je odeslaﾐá oHjedﾐá┗ka zHoží 
kupujíIíﾏ a saﾏotﾐá kupﾐí sﾏlou┗a je uza┗řeﾐa ﾏoﾏeﾐteﾏ doručeﾐí zá┗azﾐého souhlasu 
prodá┗ajíIího kupujíIíﾏu s tíﾏto jeho ﾐá┗rheﾏ. 

Uza┗řeﾐíﾏ kupﾐí sﾏlou┗┞ kupujíIí st┗rzuje, že se sezﾐáﾏil s těﾏito oHIhodﾐíﾏi podﾏíﾐkaﾏi, a že s 
ﾐiﾏi souhlasí. Na t┞to oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ je kupujíIí dostatečﾐýﾏ způsoHeﾏ před ┗lastﾐíﾏ 
uskutečﾐěﾐíﾏ oHjedﾐá┗k┞ upozorﾐěﾐ a ﾏá ﾏožﾐost se s ﾐiﾏi sezﾐáﾏit. 

3.4 Prodá┗ajíIí je ┗žd┞ oprá┗ﾐěﾐ ┗ zá┗islosti ﾐa Iharakteru oHjedﾐá┗k┞ ふﾏﾐožst┗í zHoží, ┗ýše kupﾐí 
Ieﾐ┞, předpokládaﾐé ﾐáklad┞ ﾐa dopra┗uぶ požádat kupujíIího o dodatečﾐé pot┗rzeﾐí oHjedﾐá┗k┞ 
ふﾐapříklad píseﾏﾐě či telefoﾐiIk┞ぶ. V tako┗éﾏ případě je kupﾐí sﾏlou┗a uza┗řeﾐa po jejíﾏ 
dodatečﾐéﾏ pot┗rzeﾐí kupujíIíﾏ. 

3.5 Prodá┗ajíIí si ﾏiﾏo jiﾐé ┗┞hrazuje prá┗o zrušit oHjedﾐá┗ku ﾐeHo její část před uza┗řeﾐíﾏ kupﾐí 
sﾏlou┗┞, ﾐa základě dohod┞ s kupujíIíﾏ, ┗ těIhto případeIh: zHoží se již ﾐe┗┞ráHí ﾐeHo ﾐedodá┗á 
ﾐeHo se ┗ýrazﾐýﾏ způsoHeﾏ zﾏěﾐila Ieﾐa doda┗atele zHoží. V případě, že KupujíIí zaplatil již část 
ﾐeHo Ielou částku kupﾐí Ieﾐ┞, Hude ﾏu tato částka pře┗edeﾐa zpět ﾐa jeho účet ﾐeHo adresu a k 
uza┗řeﾐí Kupﾐí sﾏlou┗┞ ﾐedojde. 

3.6 KupujíIí souhlasí s použitíﾏ koﾏuﾐikačﾐíIh prostředků ﾐa dálku při uza┗íráﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞. 
Náklad┞ ┗zﾐiklé kupujíIíﾏu při použití koﾏuﾐikačﾐíIh prostředků ﾐa dálku ┗ sou┗islosti s uza┗řeﾐíﾏ 
kupﾐí sﾏlou┗┞ ふﾐáklad┞ ﾐa iﾐterﾐeto┗é připojeﾐí, ﾐáklad┞ ﾐa telefoﾐﾐí ho┗or┞ぶ si hradí kupujíIí sáﾏ. 

3.7 KupujíIí ﾏá prá┗o oHjedﾐá┗ku storﾐo┗at do okaﾏžiku ┗┞skladﾐěﾐí zHoží ze skladu. Později 
uplatﾐěﾐé storﾐo oHjedﾐá┗k┞ ﾏá za ﾐásledek po┗iﾐﾐost kupujíIího uhradit prodá┗ajíIíﾏu ┗zﾐiklou 
škodu. KupujíIí je ┗ tako┗éﾏ případě po┗iﾐeﾐ uhradit prodá┗ajíIíﾏu prokazatelﾐě ┗┞ﾐaložeﾐé 
ﾐáklad┞, které ﾏusel prodá┗ajíIí ┗┞ﾐaložit ﾐa zH┞tečﾐou dopra┗u. Prá┗o kupujíIího spotřeHitele ﾐa 
odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ Hez jakékoli┗ saﾐkIe do ヱヴ dﾐí ┗šak ﾐeﾐí tíﾏto jakkoli┗ dotčeﾐo. 
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ヴ. Ceﾐa zHoží a plateHﾐí podﾏíﾐky 

4.1 VšeIhﾐ┞ Ieﾐ┞ u┗edeﾐé ﾐa iﾐterﾐeto┗éﾏ oHIhodě jsou Ieﾐ┞ ┗četﾐě DPH. Ceﾐ┞ jsou platﾐé ┗ 
okaﾏžiku oHjedﾐáﾐí. Prodá┗ajíIí si ┗┞hrazuje prá┗o tisko┗ýIh Ih┞H a zﾏěﾐ┞ Ieﾐ, ┗ případě ┗ýrazﾐé 
zﾏěﾐ┞ doda┗atelskýIh podﾏíﾐek u ┗ýroHIů a ostatﾐíIh doda┗atelů zHoží. Případﾐé sle┗┞ z Ieﾐ┞ 
zHoží posk┞tﾐuté doda┗ateleﾏ kupujíIíﾏu ﾐelze ┗zájeﾏﾐě koﾏHiﾐo┗at. 

4.2 Ceﾐu zHoží a případﾐé ﾐáklad┞ spojeﾐé s dodáﾐíﾏ zHoží dle kupﾐí sﾏlou┗┞ ﾏůže kupujíIí 
zaplatit prodá┗ajíIíﾏu ﾐásledujíIíﾏi způsoH┞: 

1 - PlatHa doHírkou - Ceﾐu za zHoží uhradíte hoto┗ě až při jeho pře┗zetí řidiči přepra┗ﾐí služH┞, ﾐeHo 
pošto┗ﾐíﾏu doručo┗ateli, či příﾏo ﾐa pošto┗ﾐíﾏ úřadě. Vše podle z┗oleﾐého způsoHu dopra┗┞. 

2 - PlatHa předeﾏ Haﾐkovﾐíﾏ převodeﾏ – V případě ┗olH┞ platH┞ předeﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ 
Haﾐko┗ﾐího pře┗odu oHdrží kupujíIí iﾐstrukIe potřeHﾐé k pro┗edeﾐí platH┞ ┗ pot┗rzeﾐí oHjedﾐá┗k┞, 
které oHdrží ﾐásledﾐě po zasláﾐí oHjedﾐá┗k┞ prodá┗ajíIíﾏu. V případě Hezhoto┗ostﾐí platH┞ je kupﾐí 
Ieﾐa splatﾐá do ヱヴ dﾐů od uza┗řeﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞. Pokud požaduje kupujíIí k platHě záloho┗ou 
fakturu, tato ﾏu Hude zasláﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ e-ﾏailu ﾐa ┗┞žádáﾐí. )Hoží Hude odesláﾐo ihﾐed 
v praIo┗ﾐí deﾐ po připsáﾐí platH┞ ﾐa účet prodá┗ajíIího. 

3 - PlatHa hotově při osoHﾐíﾏ odHěru - V případě pře┗zetí oHjedﾐaﾐého zHoží příﾏo ┗ pro┗ozo┗ﾐě 
kupujíIí ┗┞čká pot┗rzeﾐí od prodá┗ajíIího, že oHjedﾐaﾐé zHoží je u ﾐěj rezer┗o┗áﾐo a po té si jej 
ﾏůže ┗┞z┗edﾐout ┗ pro┗ozo┗ﾐě ﾐa adrese Eseos s.r.o., ValIhařská ンヶa, Brﾐo ヶヱヴ ヰヰ. NeHude-li zHoží 
kupujíIíﾏ ┗┞z┗edﾐuto ﾐejpozději do ヱヰ dﾐů ode dﾐe ozﾐáﾏeﾐí prodá┗ajíIího, že je zHoží 
rezer┗o┗áﾐo, prodá┗ajíIí je oprá┗ﾐěﾐ od sﾏlou┗┞ odstoupit. O toﾏto ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏuje 
kupujíIího. Na pro┗ozo┗ﾐě je ﾏožﾐé při osoHﾐíﾏ odHěru zHoží ┗┞užít Hezhoto┗ostﾐí platH┞ 
plateHﾐíﾏi kartaﾏi Visa, Visa eleItroﾐ, Master Card, Master Card EleItroﾐ, Maestro. 

4.3 Prodá┗ajíIí ke každé ┗┞řízeﾐé oHjedﾐá┗Ie přiloží daňo┗ý doklad ふfakturuぶ oHsahujíIí ┗eškeré 
ﾐáležitosti ┗četﾐě u┗edeﾐí Ieﾐ za jedﾐotli┗é položk┞ a ┗┞zﾐačeﾐí DPH. Daňo┗ý doklad ふfakturaぶ 
současﾐě slouží jako dodaIí a záručﾐí list. Prodá┗ajíIí je plátIeﾏ daﾐě z přidaﾐé hodﾐot┞. 

ヵ. Přeprava, osoHﾐí odHěry a dodáﾐí zHoží 

5.1 Dodá┗k┞ předﾏětu plﾐěﾐí Hudou dle dostupﾐosti produktů a pro┗ozﾐíIh ﾏožﾐostí prodá┗ajíIího 
realizo┗áﾐ┞ ┗ Io ﾐejkratšíﾏ terﾏíﾐu, oH┗┞kle ン - Α praIo┗ﾐíIh dﾐů dle po┗ah┞ zHoží, jeho ┗áh┞, 
rozﾏěru a ﾐáročﾐosti ﾐa přepra┗u. Ve ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh ﾏůže Hýt dodaIí lhůta delší. Udá┗áﾐa 
dostupﾐost zHoží je dostupﾐostí ﾐa skladě prodá┗ajíIího. Místo odHěru je staﾐo┗eﾐo ﾐa základě 
oHjedﾐá┗k┞ kupujíIího. )a splﾐěﾐí dodá┗k┞ se po┗ažuje dodáﾐí předﾏětu ﾐa adresu u┗edeﾐou ┗ 
oHjedﾐá┗Ie kupujíIího. Součástí dodá┗k┞ ﾐeﾐí iﾐstalaIe předﾏětu plﾐěﾐí. Dopra┗u ﾐa adresu 
u┗edeﾐou kupujíIíﾏ zajišťuje prodá┗ajíIí prostředﾐiIt┗íﾏ sﾏlu┗ﾐíIh přepra┗Iů )dar a.s. / Fofr / a 
Geis, ﾐeHo Halíko┗ou služHou České pošt┞. VýHěr koﾐkrétﾐího přepra┗Ie ﾏůže Hýt oﾏezeﾐ podle 
po┗ah┞, ┗áh┞, ﾐeHo rozﾏěru daﾐé zásilk┞. )ásilka se zHožíﾏ staﾐdardﾐě oHsahuje fakturu - daňo┗ý 
doklad, která slouží i jako záručﾐí list pro případﾐou reklaﾏaIi, či ┗ráIeﾐí zHoží ┗ zákoﾐﾐé lhůtě. 

5.2 Prodá┗ajíIí ﾐeúčtuje k Ieﾐě zHoží Halﾐé. 

5.3 Je-li prodá┗ajíIí podle kupﾐí sﾏlou┗┞ po┗iﾐeﾐ dodat zHoží ﾐa ﾏísto určeﾐé kupujíIíﾏ ┗ 
oHjedﾐá┗Ie, je kupujíIí po┗iﾐeﾐ pře┗zít zHoží při dodáﾐí. 



5.3 V případě, že je z dů┗odů ﾐa straﾐě kupujíIího ﾐutﾐo zHoží doručo┗at opako┗aﾐě ﾐeHo jiﾐýﾏ 
způsoHeﾏ, ﾐež H┞lo u┗edeﾐo ┗ oHjedﾐá┗Ie, je kupujíIí po┗iﾐeﾐ uhradit ﾐáklad┞ spojeﾐé s 
opako┗aﾐýﾏ doručo┗áﾐíﾏ zHoží, resp. ﾐáklad┞ spojeﾐé s jiﾐýﾏ způsoHeﾏ doručeﾐí. 

5.4 Při pře┗zetí zHoží od přepra┗Ie doporučujeﾏe důkladﾐě zkoﾐtrolo┗at zHoží Hezprostředﾐě při 
jeho pře┗zetí. V případě, že je oHal poškozeﾐý ﾐeHo se oHje┗ují jiﾐé skutečﾐosti, které ﾐas┗ědčují, že 
H┞ ﾏohlo Hýt poškozeﾐé i saﾏotﾐé zHoží. Doporučujeﾏe zásilku ﾐepřeHírat ﾐeHo sepsat zápis o 
poškozeﾐí zásilk┞ s řidičeﾏ přepra┗ﾐí služH┞. Ne┗┞tkﾐe-li kupujíIí ┗ad┞ zásilk┞ Hez zH┞tečﾐého 
odkladu, ﾏůže po ﾐěﾏ prodá┗ajíIí požado┗at ﾐáhradu škod┞, která ﾏu ┗ sou┗islosti s tíﾏto 
prodleﾐíﾏ ┗zﾐikla. 

5.5 Podepsáﾐíﾏ přepra┗ﾐího listu přepra┗Ii zákazﾐík souhlasí s pře┗zetíﾏ zHoží a st┗rzuje, že zásilka 
ﾐeﾐí ﾏeIhaﾐiIk┞ poškozeﾐé 

5.6 Jako ┗ýdejﾐí ﾏísto pro osoHﾐí odHěr zHoží slouží pro┗ozo┗ﾐa prodá┗ajíIího ﾐa adrese Eseos 
s.r.o., ValIhařská ンヶa, Brﾐo ヶヱヴ ヰヰ. Další ﾏožﾐostí osoHﾐíIh odHěrů prostředﾐiIt┗í s┞stéﾏu 
Heuréka Poiﾐt jsou z┗eřejﾐěﾐ┞ ┗ sekci DOPRAVA. ) osoHﾐího odHěru prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ýdejﾐíIh ﾏíst 
Heuréka Poiﾐt je ┗┞loučeﾐo zHoží, jehož po┗aha, ┗áha, ﾐeHo rozﾏěr toto ﾐeuﾏožňuje. 

ヶ. Odstoupeﾐí od sﾏlouvy a ﾏožﾐost vráIeﾐí zHoží 

6.1 KupujíIí spotřeHitel ﾏá ┗ souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヱΒヲΓ a ﾐásl.  oHčaﾐského zákoﾐíku prá┗o od 
kupﾐí sﾏlou┗┞ odstoupit, a to do čtrﾐáIti ふヱヴぶ dﾐů od pře┗zetí zHoží, respekti┗e od pře┗zetí posledﾐí 
dodá┗k┞ zHoží, je-li oHsaheﾏ koupě ﾐěkolik druhů zHoží ﾐeHo se zHoží skládá z ﾐěkolika částí Hez 
udáﾐí dů┗odu. Odstoupeﾐí ﾏusí Hýt prodá┗ajíIíﾏu doručeﾐo do čtrﾐáIti ふヱヴぶ dﾐů od pře┗zetí zHoží. 
Odstoupeﾐí od kupﾐí sﾏlou┗┞ zašle ﾐa adresu pro┗ozo┗ﾐ┞ prodá┗ajíIího: Eseos s.r.o., ValIhařská 
ンヶa, Brﾐo ヶヱヴ ヰヰ, ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ e-mailu na:  info@eseos.cz Pro odstoupeﾐí od kupﾐí 
sﾏlou┗┞ ﾏůže kupujíIí ┗┞užít ┗zoro┗ý forﾏulář. 

Společﾐost Eseos s.r.o. prodlužuje tuto doHu až ﾐa ンヰ dﾐí. 

6.2 Nárok pro odstoupeﾐí od kupﾐí sﾏlou┗┞ je prá┗o spotřeHitele dle § ヱΒヲΓ a ﾐásl. OHčaﾐského 
zákoﾐíku. V případě ﾐákupu ┗ ráﾏIi podﾐikatelské čiﾐﾐosti /┗iz. Hod ヲ.ヴ/ ﾐárok ﾐa odstoupeﾐí od 
kupﾐí sﾏlou┗┞ ﾐe┗zﾐiká. V toﾏto případě se prodej řídí OHčaﾐskýﾏ zákoﾐíkeﾏ ふzákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ 
SH.ぶ, ﾐiIﾏéﾐě ┗┞lučují se ustaﾐo┗eﾐí o spotřeHitelskýIh sﾏlou┗áIh. 

6.3 KupujíIí Here ﾐa ┗ědoﾏí, že dle ustaﾐo┗eﾐí § ヱΒンΑ oHčaﾐského zákoﾐíku, ﾐelze ﾏiﾏo jiﾐé 
odstoupit od kupﾐí sﾏlou┗┞ o dodá┗Ie zHoží, které H┞lo upra┗eﾐo podle přáﾐí kupujíIího ﾐeHo pro 
jeho osobu, od kupní sﾏlou┗┞ o dodá┗Ie zHoží, které podléhá r┞Ihlé zkáze, jakož i zHoží, které H┞lo 
po dodáﾐí ﾐeﾐá┗ratﾐě sﾏíseﾐo s jiﾐýﾏ zHožíﾏ, od kupﾐí sﾏlou┗┞ o dodá┗Ie zHoží ┗ uza┗řeﾐéﾏ 
oHalu, které spotřeHitel z oHalu ┗┞ňal a z h┞gieﾐiIkýIh dů┗odů jej ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗rátit a od kupﾐí 
sﾏlou┗┞ o dodá┗Ie z┗uko┗é ﾐeHo oHrazo┗é ﾐahrá┗k┞ ﾐeHo počítačo┗ého prograﾏu, pokud porušil 
jejiIh pů┗odﾐí oHal. 

6.4 V případě odstoupeﾐí od kupﾐí sﾏlou┗┞ dle čl. ヶ.ヱ oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek se kupﾐí sﾏlou┗a od 
počátku ruší. )Hoží ﾏusí Hýt prodá┗ajíIíﾏu zasláﾐo ﾐeHo předáﾐo do čtrﾐáIti ふンヰぶ dﾐů od 
odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞. )Hoží H┞ ﾏělo Hýt ┗ráIeﾐo prodá┗ajíIíﾏu ふﾐe ﾐa doHírkuぶ koﾏpletﾐí, 
ﾐejlépe ┗ pů┗odﾐíﾏ oHalu, ﾐesﾏí je┗it zﾐáﾏk┞ opotřeHeﾐí či poškozeﾐí. Odstoupí-li kupujíIí od 
kupﾐí sﾏlou┗┞, ﾐese kupujíIí ﾐáklad┞ spojeﾐé s ﾐa┗ráIeﾐíﾏ zHoží prodá┗ajíIíﾏu, a to i v tom 
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případě, kd┞ zHoží ﾐeﾏůže Hýt ┗ráIeﾐo pro s┗ou po┗ahu ふrozﾏěr┞, hﾏotﾐostぶ oH┗┞klou pošto┗ﾐí 
cestou. 

6.5 V případě odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ dle čl. ヶ.ヱ oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek ┗rátí prodá┗ajíIí peﾐěžﾐí 
prostředk┞ přijaté od kupujíIího spotřeHitele plﾐě odpo┗ídajíIí Ieﾐě zHoží a zaplaIeﾐýﾏ ﾐákladůﾏ 
ﾐa jeho dodáﾐí do čtrﾐáIti ふヱヴぶ dﾐů od odstoupeﾐí od kupﾐí sﾏlou┗┞ kupujíIíﾏ, a to stejﾐýﾏ 
způsoHeﾏ, jakýﾏ je prodá┗ajíIí od kupujíIího přijal. NaHízí-li prodejIe ┗ ráﾏIi určitého způsoHu 
dodáﾐí zHoží ﾐěkolik ﾏožﾐostí, je po┗iﾐeﾐ kupujíIíﾏu ﾐahradit ﾐejle┗ﾐější z ﾐiIh. Prodá┗ajíIí je 
taktéž oprá┗ﾐěﾐ ┗rátit plﾐěﾐí posk┞tﾐuté kupujíIíﾏ, již při ┗ráIeﾐí zHoží kupujíIíﾏ či jiﾐýﾏ 
způsoHeﾏ, pokud s tíﾏ kupujíIí Hude souhlasit a ﾐe┗zﾐikﾐou tíﾏ kupujíIíﾏu další ﾐáklad┞. 
Odstoupí-li kupujíIí od kupﾐí sﾏlou┗┞, prodá┗ajíIí ﾐeﾐí po┗iﾐeﾐ ┗rátit přijaté peﾐěžﾐí prostředk┞ 
kupujíIíﾏu dří┗e, ﾐež ﾏu kupujíIí zHoží ┗rátí ﾐeHo prokáže, že zHoží podﾐikateli odeslal. 

6.6 KupujíIí spotřeHitel ┗ případě ┗┞užití prá┗a ﾐa odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ do ンヰ dﾐí od pře┗zetí 
plﾐěﾐí, ﾏusí prodá┗ajíIíﾏu do ンヰ dﾐů od odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ ┗┞dat ┗še, Io ﾐa základě kupﾐí 
sﾏlou┗┞ získal. Pokud to již ﾐeﾐí doHře ﾏožﾐé ふﾐapř. ┗ ﾏezidoHí H┞lo zHoží zﾐičeﾐo ﾐeHo 
spotřeHo┗áﾐoぶ, ﾏusí kupujíIí posk┞tﾐout peﾐěžitou ﾐáhradu jako protihodﾐotu toho, Io již ﾐeﾏůže 
Hýt ┗┞dáﾐo. Pokud je ┗ráIeﾐé zHoží poškozeﾐo jeﾐ částečﾐě, ﾏůže prodá┗ajíIí uplatﾐit ﾐa kupujíIíﾏ 
prá┗o ﾐa ﾐáhradu škod┞ a započíst s┗ůj ﾐárok ﾐa ┗ráIeﾐou kupﾐí Ieﾐu. Prodá┗ajíIí je ┗ tako┗éﾏ 
případě po┗iﾐeﾐ ┗zﾐiklou škodu prokázat. Prodá┗ajíIí kupujíIíﾏu ┗ tako┗éﾏ případě ┗raIí jeﾐ takto 
sﾐížeﾐou kupﾐí Ieﾐu. Na kupﾐí Ieﾐu, která ﾏá Hýt kupujíIíﾏu ┗ráIeﾐa, ﾏůže prodá┗ajíIí započíst 
s┗é skutečﾐě ┗┞ﾐaložeﾐé ﾐáklad┞ spojeﾐé s ┗ráIeﾐíﾏ zHoží. 

6.7 Je-li společﾐě se zHožíﾏ posk┞tﾐut kupujíIíﾏu dárek, je daro┗aIí sﾏlou┗a ﾏezi prodá┗ajíIíﾏ a 
kupujíIíﾏ uza┗řeﾐa s roz┗azo┗aIí podﾏíﾐkou, že dojde-li k odstoupeﾐí od kupﾐí sﾏlou┗┞ kupujíIíﾏ, 
pozHý┗á daro┗aIí sﾏlou┗a ohledﾐě tako┗ého dárku účiﾐﾐosti a kupujíIí je po┗iﾐeﾐ spolu se zHožíﾏ 
prodá┗ajíIíﾏu ┗rátit i posk┞tﾐutý dárek. 

Α. OIhraﾐa osoHﾐíIh údajů 

7.1 IﾐforﾏaIe o kupujíIíIh jsou uIho┗á┗áﾐ┞ ┗ souladu s platﾐýﾏi zákoﾐ┞ České repuHlik┞, zejﾏéﾐa 
se zákoﾐeﾏ o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů č. ヱヰヱ/ヲヰヰヰ SH. ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh dodatků a předpisů. 
KupujíIí uza┗řeﾐíﾏ sﾏlou┗┞ souhlasí se zpraIo┗áﾐíﾏ a shroﾏažďo┗áﾐíﾏ s┗ýIh osoHﾐíIh údajů ┗ 
dataHázi prodá┗ajíIího po úspěšﾐéﾏ splﾐěﾐí sﾏlou┗┞ a to až do doH┞ jeho píseﾏﾐého ┗┞jádřeﾐí 
nesouhlasu s tíﾏto zpraIo┗áﾐíﾏ. 

7.2 KupujíIí ﾏá prá┗o ﾐa přístupu ke s┗ýﾏ osoHﾐíﾏ údajůﾏ, prá┗o ﾐa jejiIh opra┗u ┗četﾐě dalšíIh 
zákoﾐﾐýIh prá┗ k těﾏto údajůﾏ. OsoHﾐí údaje je ﾏožﾐo ﾐa základě píseﾏﾐé žádosti zákazﾐíka 
odstraﾐit z dataHáze. OsoHﾐí údaje zákazﾐíků jsou plﾐě zaHezpečeﾐ┞ proti zﾐeužití. OsoHﾐí údaje 
zákazﾐíků doda┗atel ﾐepředá┗á žádﾐé další osoHě. Výjiﾏku předsta┗ují e┝terﾐí dopra┗Ii, kterýﾏ 
jsou osoHﾐí údaje zákazﾐíků předá┗áﾐ┞ ┗ ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ rozsahu, který je ﾐutﾐý pro doručeﾐí zHoží. 

7.3 KupujíIí souhlasí se zasíláﾐíﾏ oHIhodﾐíIh sděleﾐí, ted┞ iﾐforﾏaIí sou┗isejíIíIh se zHožíﾏ, 
služHaﾏi, ﾐeHo podﾐikeﾏ prodá┗ajíIího ﾐa elektroﾐiIkou adresu kupujíIího a dále souhlasí se 
zasíláﾐíﾏ oHIhodﾐíIh sděleﾐí prodá┗ajíIíﾏ ﾐa elektroﾐiIkou adresu kupujíIího. 

7.4 KupujíIí souhlasí s ukládáﾐíﾏ tz┗. Iookies ﾐa jeho počítač. V případě, že je ﾐákup ﾐa ┘eHo┗é 
stráﾐIe ﾏožﾐé pro┗ést a zá┗azk┞ prodá┗ajíIího z kupﾐí sﾏlou┗┞ plﾐit, aﾐiž H┞ doIházelo k ukládáﾐí 
tz┗. Iookies ﾐa počítač kupujíIího, ﾏůže kupujíIí souhlas podle předIhozí ┗ět┞ kd┞koli┗ od┗olat. 



7.5 Jedﾐotli┗é sﾏlou┗┞ jsou po s┗éﾏ uza┗řeﾐí pro┗ozo┗ateleﾏ arIhi┗o┗áﾐ┞, a to ┗e forﾏě 
elektroﾐiIké a jsou přístupﾐé pouze pro┗ozo┗ateli oHIhodu. Prodá┗ajíIí je registro┗áﾐ podle zákoﾐa 
ヱヰヱ/ヲヰヰヰ SH / )ákoﾐ o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů / ┗ dataHázi Úřadu pro oIhraﾐu osoHﾐíIh údajů pod 
čísleﾏ 00041196 

8. Uživatelský účet 

8.1 Na základě registraIe kupujíIího pro┗edeﾐé ﾐa ┘eHo┗é stráﾐIe ﾏůže kupujíIí přistupo┗at 
do s┗ého uži┗atelského rozhraﾐí. )e s┗ého uži┗atelského rozhraﾐí ﾏůže kupujíIí pro┗ádět 
oHjedﾐá┗áﾐí zHoží ふdále jako „uživatelský účet“ぶ. V případě, že to ┘eHo┗é rozhraﾐí oHIhodu 
uﾏožňuje, ﾏůže kupujíIí pro┗ádět oHjedﾐá┗áﾐí zHoží též Hez registraIe. 

8.2 Pro účel┞ registraIe kupujíIího ﾐa ┘eHo┗é stráﾐIe, její uží┗áﾐí kupujíIíﾏ a dále pro účel┞ 
oHjedﾐáﾐí zHoží a uza┗řeﾐí a plﾐěﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞ je kupujíIí po┗iﾐeﾐ posk┞tﾐout prodá┗ajíIíﾏu 
v rozsahu vyžádaﾐéﾏ prodá┗ajíIíﾏ sprá┗ﾐé, úplﾐé a pra┗di┗é údaje týkajíIí se kupujíIího, které dle 
s┗é po┗ah┞ ﾏohou Hýt osoHﾐíﾏi údaji kupujíIího. )ﾏěﾐu kupujíIíﾏ posk┞to┗aﾐýIh údajů je kupujíIí 
po┗iﾐeﾐ ﾐeprodleﾐě po jejiIh zﾏěﾐě ozﾐáﾏit prodá┗ajíIíﾏu. Prodá┗ajíIí ﾐeﾐese odpo┗ědﾐost za 
jakoukoli┗ škodu ┗zﾐiklou kupujíIíﾏu aﾐeHo třetí osoHě ┗ důsledku porušeﾐí po┗iﾐﾐostí kupujíIího 
podle čláﾐku Β.ヲ oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek. 

8.3 Oprá┗ﾐěﾐý přístup k uži┗atelskéﾏu účtu je ﾏožﾐý pouze po zadáﾐí uži┗atelského jﾏéﾐa a hesla 
kupujíIího ﾐa ┘eHo┗é stráﾐIe. KupujíIí je povinen uchovat v tajﾐosti a žádﾐé osoHě ﾐeposk┞tﾐout 
s┗é uži┗atelské jﾏéﾐo a heslo a Here ﾐa ┗ědoﾏí, že prodá┗ajíIí ﾐeﾐese odpo┗ědﾐost za jakýkoli┗ 
ﾐeoprá┗ﾐěﾐý přístup do uži┗atelského účtu aﾐeHo jakoukoli┗ škodu ┗zﾐiklou ┗ souvislosti 

s ﾐeoprá┗ﾐěﾐýﾏ přístupeﾏ do uži┗atelského účtu kupujíIího. 

8.4 KupujíIí ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ uﾏožﾐit ┗┞uží┗áﾐí uži┗atelského účtu třetíﾏ osoHáﾏ. 

8.5 Prodá┗ajíIí ﾏůže zrušit uži┗atelský účet, a to zejﾏéﾐa ┗ případě, kd┞ kupujíIí s┗ůj uži┗atelský 
účet déle ﾐež ヱ rok ﾐe┗┞uží┗á, či ┗ případě, kd┞ kupujíIí poruší s┗é po┗iﾐﾐosti z kupﾐí sﾏlou┗┞ 
ふ┗četﾐě oHIhodﾐíIh podﾏíﾐekぶ. 

8.6 KupujíIí Here ﾐa ┗ědoﾏí, že uži┗atelský účet ﾐeﾏusí Hýt dostupﾐý ﾐepřetržitě, a to zejﾏéﾐa 
s ohledeﾏ ﾐa ﾐutﾐou údržHu hard┘aro┗ého a soft┘aro┗ého ┗┞Ha┗eﾐí prodá┗ajíIího, popř. ﾐutﾐou 
údržHu hard┘aro┗ého a soft┘aro┗ého ┗┞Ha┗eﾐí třetíIh osoH. 

9. Odpovědﾐost za vady a záruka 

9.1 Prá┗a a po┗iﾐﾐosti sﾏlu┗ﾐíIh straﾐ ohledﾐě prá┗ z ┗adﾐého plﾐěﾐí se řídí příslušﾐýﾏi oHeIﾐě 
zá┗azﾐýﾏi předpis┞ ふzejﾏéﾐa ustaﾐo┗eﾐíﾏi § ヱΓヱヴ až ヱΓヲヵ, § ヲヰΓΓ až ヲヱヱΑ a § ヲヱヶヱ až 
2174 oHčaﾐského zákoﾐíkuぶ. 

9.2 Prodá┗ajíIí odpo┗ídá kupujíIíﾏu, že zHoží při pře┗zetí ﾐeﾏá ┗ad┞. )ejﾏéﾐa prodá┗ajíIí odpo┗ídá 
kupujíIíﾏu, že ┗ doHě, kd┞ kupujíIí zHoží pře┗zal: 

1. ﾏá zHoží ┗lastﾐosti, které si straﾐ┞ ujedﾐal┞, a Ih┞Hí-li ujedﾐáﾐí, ﾏá tako┗é ┗lastﾐosti, které 
prodá┗ajíIí ﾐeHo ┗ýroHIe popsal ﾐeHo které kupujíIí očeká┗al s ohledeﾏ ﾐa po┗ahu zHoží a 
ﾐa základě reklaﾏ┞ jiﾏi pro┗áděﾐé 

https://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=57261


2. zHoží je ┗hodﾐé k účelu, který pro jeho použití prodá┗ajíIí u┗ádí ﾐeHo ke kteréﾏu se zHoží 
tohoto druhu oH┗┞kle použí┗á 

3. zHoží odpo┗ídá jakostí ﾐeHo pro┗edeﾐíﾏ sﾏlu┗eﾐéﾏu ┗zorku ﾐeHo předloze, H┞la-li jakost 

ﾐeHo pro┗edeﾐí určeﾐo podle sﾏlu┗eﾐého ┗zorku ﾐeHo předloh┞ 

4. zHoží je dodáﾐo ┗ odpo┗ídajíIíﾏ ﾏﾐožst┗í, ﾏíře ﾐeHo hﾏotﾐosti 
5. zHoží ┗┞ho┗uje požada┗kůﾏ prá┗ﾐíIh předpisů 

9.3 KupujíIí ﾏůže u prodá┗ajíIího uplatﾐit ﾐejpozději do ヲヴ ﾏěsíIů od pře┗zetí zHoží podle s┗ého 
požada┗ku ﾐárok ﾐa Hezplatﾐé odstraﾐěﾐí vady, nebo ﾐa přiﾏěřeﾐou slevu z ceny; ﾐeﾐí-li to k 

po┗aze ┗ad┞ ﾐeúﾏěrﾐé ふzejﾏéﾐa ﾐelze-li ┗adu odstraﾐit Hez zH┞tečﾐého odkladuぶ, lze uplatﾐit 
požada┗ek ﾐa dodáﾐí ﾐové věIi Hez vad nebo ﾐové součásti bez vad, týká-li se ┗ada pouze této 
součásti. Neﾐí-li opra┗a ﾐeHo ┗ýﾏěﾐa zHoží ﾏožﾐá, ﾐa základě odstoupeﾐí od sﾏlouvy ﾏůže 
kupujíIí požado┗at ┗ráIeﾐí kupﾐí Ieﾐ┞ ┗ plﾐé ┗ýši. 

9.4 Ustaﾐo┗eﾐí u┗edeﾐá ┗ čl. Γ. oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek se ﾐepoužijí u zHoží prodá┗aﾐého za ﾐižší 
Ieﾐu ﾐa ┗adu, pro kterou H┞la ﾐižší Ieﾐa ujedﾐáﾐa, ﾐa opotřeHeﾐí zHoží způsoHeﾐé jeho oH┗┞klýﾏ 
uží┗áﾐíﾏ, u použitého zHoží ﾐa ┗adu odpo┗ídajíIí ﾏíře použí┗áﾐí ﾐeHo opotřeHeﾐí, kterou zHoží 
ﾏělo při pře┗zetí kupujíIíﾏ, ﾐeHo ┗┞plý┗á-li to z povahy zHoží. 

9.5 Proje┗í-li se vada v průHěhu šesti ﾏěsíIů od pře┗zetí, ﾏá se za to, že zHoží H┞lo ┗adﾐé již při 
pře┗zetí. Prodá┗ajíIí ﾐeﾐí po┗iﾐeﾐ ﾐároku kupujíIího ┗┞ho┗ět, pokud prokáže, že kupujíIí před 
pře┗zetíﾏ o ┗adě zHoží ┗ěděl ﾐeHo ji sáﾏ způsoHil. 

9.6 Prodá┗ajíIí odpo┗ídá za ┗ad┞ ┗zﾐiklé po pře┗zetí zHoží ┗ 24 ﾏěsíčﾐí záručﾐí doHě. V této lhůtě 
ﾏůže kupujíIí uplatﾐit reklaﾏaIi a podle s┗é ┗olH┞ požado┗at u vady, která zﾐaﾏeﾐá podstatﾐé 
porušeﾐí sﾏlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či ﾐeodstraﾐitelﾐouぶ: 

1. odstraﾐěﾐí ┗ad┞ dodáﾐíﾏ ﾐo┗é ┗ěIi Hez ┗ad┞ ﾐeHo dodáﾐíﾏ Ih┞HějíIí ┗ěIi 
2. Hezplatﾐé odstraﾐěﾐí ┗ad┞ opra┗ou 

3. přiﾏěřeﾐou sle┗u z kupﾐí Ieﾐ┞, ﾐeHo 

4. ┗ráIeﾐí kupﾐí Ieﾐ┞ ﾐa základě odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ 

Podstatﾐé porušeﾐí sﾏlou┗┞ je porušeﾐí, o ﾐěﾏž straﾐa porušujíIí sﾏlou┗u již při uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞ 
┗ěděla ﾐeHo ﾏusela ┗ědět, že H┞ druhá straﾐa sﾏlou┗u ﾐeuza┗řela, pokud H┞ toto porušeﾐí 
před┗ídala. 

U ┗ad┞, která zﾐaﾏeﾐá ﾐepodstatﾐé porušeﾐí sﾏlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 

odstranitelnou či ﾐeodstraﾐitelﾐouぶ, ﾏá kupujíIí ﾐárok ﾐa odstraﾐěﾐí ┗ad┞ aﾐeHo ﾏůže požado┗at 
přiﾏěřeﾐou sle┗u z kupﾐí ceny. 

Vyskytla-li se odstraﾐitelﾐá ┗ada po opra┗ě opako┗aﾐě ふtřetí reklaﾏaIe pro stejﾐou zá┗adu ﾐeHo 
čt┗rtá pro odlišﾐé zá┗ad┞ぶ ﾐeHo ﾏá zHoží ┗ětší počet ┗ad ふﾐejﾏéﾐě tři ┗ad┞ současﾐěぶ, ﾏůže 
kupujíIí uplatﾐit prá┗o ﾐa sle┗u z kupﾐí Ieﾐ┞, ┗ýﾏěﾐu zHoží ﾐeHo odstoupit od sﾏlou┗┞. 

9.7 KupujíIí je po┗iﾐeﾐ uplatﾐit reklaﾏaIi u prodá┗ajíIího ﾐeHo osoH┞ určeﾐé k opra┗ě Hez 
zH┞tečﾐého odkladu od zjištěﾐí ﾐedostatku. Pro ur┞Ihleﾐí proIesu reklaﾏaIe doporučujeﾏe použít 
připra┗eﾐý reklaﾏačﾐí forﾏulář. Prá┗a z ┗adﾐého plﾐěﾐí uplatﾐí kupujíIí u prodá┗ajíIího ﾐa adrese 
jeho provozovny Eseos s.r.o., ValIhařská ンヶa, Brﾐo ヶヱヴ ヰヰ. K reklaﾏaIi je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ kupujíIí 
zaslal-předal prodá┗ajíIíﾏu ┗adﾐé zHoží ふa to ┗ oHalu, který Hráﾐí poškozeﾐí zHoží při jeho přepra┗ěぶ 
čisté a koﾏpletﾐí, dále kopii faktur┞ či jiﾐý doklad prokazujíIí koupi zHoží u prodá┗ajíIího. 

http://www.eseos.cz/doc/reklamacni-list-CZ.pdf


9.8 KupujíIí je po┗iﾐeﾐ sdělit prodá┗ajíIíﾏu, jaké prá┗o si z┗olil při ozﾐáﾏeﾐí ┗ad┞, ﾐeHo Hez 
zH┞tečﾐého odkladu po ozﾐáﾏeﾐí ┗ad┞. )ﾏěﾐa ┗olH┞ Hez souhlasu prodá┗ajíIího je ﾏožﾐá jeﾐ 
tehd┞, žádal-li kupujíIí opra┗u ┗ad┞, která se ukáže jako ﾐeodstraﾐitelﾐá. 
Nez┗olí-li kupujíIí s┗é prá┗o z podstatﾐého porušeﾐí sﾏlou┗┞ ┗čas, ﾏá prá┗a jako při ﾐepodstatﾐéﾏ 
porušeﾐí sﾏlou┗┞. 

9.9 Prodá┗ajíIí ┗┞dá kupujíIíﾏu píseﾏﾐé pot┗rzeﾐí o toﾏ, kd┞ H┞lo prá┗o z ┗adﾐého plﾐěﾐí 
ふreklaﾏaIeぶ uplatﾐěﾐo, Io je jeho oHsaheﾏ, dále pot┗rzeﾐí o datu a způsoHu ┗┞řízeﾐí prá┗a 
z ┗adﾐého plﾐěﾐí ふreklaﾏaIeぶ ┗četﾐě pot┗rzeﾐí o pro┗edeﾐí opra┗┞ a doHě jejího tr┗áﾐí, případﾐě 
píseﾏﾐé zdů┗odﾐěﾐí zaﾏítﾐutí. 

9.10 Pot┗rzeﾐí o pře┗zetí zHoží k uplatﾐěﾐí prá┗a z ┗adﾐého plﾐěﾐí ふreklaﾏaIeぶ Hude zákazﾐíko┗i, 
který toto prá┗o uplatňuje osoHﾐě ﾐa pro┗ozo┗ﾐě prodá┗ajíIího předáﾐo ihﾐed, ┗ případě zasláﾐí 
zHoží do ン dﾐů od pře┗zetí zHoží e-mailem. 

9.11 Prodá┗ajíIí posoudí reklaﾏaIi Hezodkladﾐě, ﾐejpozději do tří praIo┗ﾐíIh dﾐů, o ﾐí rozhodﾐe, 
případﾐě o toﾏ, že je k rozhodﾐutí potřeHﾐé odHorﾐé posouzeﾐí. IﾐforﾏaIi o ﾐutﾐosti odHorﾐého 
posouzeﾐí kupujíIíﾏu ┗ této lhůtě sdělí. ReklaﾏaIi, ┗četﾐě odstraﾐěﾐí ┗ad┞, prodá┗ajíIí ┗┞řídí Hez 
zH┞tečﾐého odkladu, ﾐejpozději do ンヰ dﾐů od jejího uplatﾐěﾐí, pokud se s kupujíIíﾏ píseﾏﾐě 
ﾐedohodﾐou ﾐa delší lhůtě. Po upl┞ﾐutí této lhůt┞ ﾏá kupujíIí stejﾐá prá┗a, jako H┞ se jedﾐalo 
o podstatﾐé porušeﾐí sﾏlou┗┞. 

9.12 Prodá┗ajíIí se zHa┗uje odpo┗ědﾐosti za ┗ad┞ ┗zﾐiklé: 

 ﾐeodHorﾐou iﾐstalaIí, zaIházeﾐíﾏ, oHsluhou a použitíﾏ ┗ýroHku ┗ rozporu s uži┗atelskou 
příručkou, 

 použí┗áﾐíﾏ zHoží ┗ podﾏíﾐkáIh, které ﾐeodpo┗ídají s┗ýﾏi paraﾏetr┞ údajůﾏ u┗edeﾐýﾏ 
v dokumentaci, 

 poškozeﾐíﾏ přírodﾐíﾏi ži┗l┞, či ﾐásilﾐýﾏi útok┞ třetíIh osob, 

 poškozeﾐíﾏ ﾐadﾏěrﾐýﾏ zatěžo┗áﾐíﾏ ﾐeHo použí┗áﾐíﾏ ┗ rozporu s podﾏíﾐkaﾏi u┗edeﾐýﾏi 
v dokumentaci, 

 poškozeﾐíﾏ ┗zﾐiklýﾏ zapojeﾐíﾏ do sítě ﾐeodpo┗ídajíIí příslušﾐé ČSN, ﾐeHo poškozeﾐíﾏ 
účiﾐk┞ přepětí ┗ roz┗odﾐé síti, 

 ﾐa opotřeHeﾐí ┗ěIi způsoHeﾐé jejíﾏ oH┗┞klýﾏ uží┗áﾐíﾏ. 

9.13 V případě oprá┗ﾐěﾐého uplatﾐěﾐí prá┗a z ┗adﾐého plﾐěﾐí ﾏá kupujíIí prá┗o ﾐa ﾐáhradu 

ﾐákladů spojeﾐýIh s uplatﾐěﾐíﾏ tohoto prá┗a ふzejﾏéﾐa pošto┗ﾐého, které uhradil při odesláﾐí 
zHožíぶ. V případě odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ z dů┗odu ┗ad┞ ┗ěIi ﾏá spotřeHitel také prá┗o ﾐa úhradu 
ﾐutﾐýIh ﾐákladů k toﾏuto odstoupeﾐí. 

9.14 )ákazﾐík Hude o ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe iﾐforﾏo┗áﾐ e-mailem. 

ヱヰ. Další práva a poviﾐﾐosti sﾏluvﾐíIh straﾐ 

10.1 KupujíIí ﾐaHý┗á ┗lastﾐiIt┗í ke zHoží zaplaIeﾐíﾏ Ielé kupﾐí Ieﾐ┞ zHoží. 

10.2 KupujíIí tíﾏto přeHírá ﾐa seHe ﾐeHezpečí zﾏěﾐ┞ okolﾐostí ┗e sﾏ┞slu § ヱΑヶヵ odst. 

2 oHčaﾐského zákoﾐíku. 



10.3 Miﾏosoudﾐí ┗┞řizo┗áﾐí sporů – Pro teﾐto případ ﾏůže spotřeHitel ┗┞užít ﾏožﾐosti 
ﾏiﾏosoudﾐího řešeﾐí sporu. V tako┗éﾏ případě ﾏůže kupujíIí spotřeHitel koﾐtakto┗at suHjekt 
ﾏiﾏosoudﾐího řešeﾐí sporu, kterýﾏ je Česká oHIhodﾐí iﾐspekIe (www.coi.cz) a postupovat dle 

pra┗idel taﾏ u┗edeﾐýIh. VíIe iﾐforﾏaIí o ﾏiﾏosoudﾐíﾏ řešeﾐí sporů lze ﾐalézt též ﾐa 
stráﾐkáIh České oHIhodﾐí iﾐspekIe. )ahájit alterﾐati┗ﾐí řešeﾐí sporu je ro┗ﾐěž ﾏožﾐé 
prostředﾐiIt┗íﾏ oﾐ-liﾐe forﾏuláře ﾐa stráﾐkáIh https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

10.4 Prodá┗ajíIí je oprá┗ﾐěﾐ k prodeji zHoží ﾐa základě ži┗ﾐosteﾐského oprá┗ﾐěﾐí. Ži┗ﾐosteﾐskou 
koﾐtrolu pro┗ádí ┗ ráﾏIi s┗é půsoHﾐosti příslušﾐý ži┗ﾐosteﾐský úřad. Dozor ﾐad oHlastí oIhraﾐ┞ 
osoHﾐíIh údajů ┗┞koﾐá┗á Úřad pro oIhraﾐu osoHﾐíIh údajů. Česká oHIhodﾐí iﾐspekIe (www.coi.cz) 

┗┞koﾐá┗á ┗e ┗┞ﾏezeﾐéﾏ rozsahu ﾏiﾏo jiﾐé dozor ﾐad dodržo┗áﾐíﾏ zákoﾐa č. ヶンヴ/ヱΓΓヲ SH., 
o oIhraﾐě spotřeHitele, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

11. Závěrečﾐá ustaﾐoveﾐí 

11.1 T┞to oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ platí ┗e zﾐěﾐí u┗edeﾐéﾏ ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh prodá┗ajíIího, ┗ 
deﾐ uza┗řeﾐí kupﾐí sﾏlou┗┞. OHjedﾐá┗ka spotřeHitele je po s┗éﾏ pot┗rzeﾐí jako uza┗řeﾐá sﾏlou┗a 
ﾏezi kupujíIíﾏ a prodá┗ajíIíﾏ arIhi┗o┗áﾐa za účeleﾏ jejího splﾐěﾐí a další e┗ideﾐIe a její sta┗ je 
přístupﾐý kupujíIíﾏu. 

11.2 Je-li ﾐěkteré ustaﾐo┗eﾐí oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek ﾐeplatﾐé ﾐeHo ﾐeúčiﾐﾐé, ﾐeHo se tako┗ýﾏ 
staﾐe, ﾐaﾏísto ﾐeplatﾐýIh ustaﾐo┗eﾐí ﾐastoupí ustaﾐo┗eﾐí, jehož sﾏ┞sl se ﾐeplatﾐéﾏu ustaﾐo┗eﾐí 
Io ﾐej┗íIe přiHližuje. Neplatﾐostí ﾐeHo ﾐeúčiﾐﾐostí jedﾐoho ustaﾐo┗eﾐí ﾐeﾐí dotkﾐutá platﾐost 
ostatﾐíIh ustaﾐo┗eﾐí. )ﾏěﾐ┞ a doplňk┞ kupﾐí sﾏlou┗┞ či oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek ┗┞žadují 
píseﾏﾐou formu. 

ヱヲ. Platﾐost oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek 

12.1 T┞to oHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ ﾐaHý┗ají platﾐosti a účiﾐﾐosti dﾐeﾏ 9.12.2016 

 

Přílohy 

Forﾏulář pro odstoupeﾐí od sﾏlou┗┞ 

Reklaﾏačﾐí forﾏulář 

Historie oHIhodﾐíIh podﾏíﾐek 

OHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ platﾐé od ヱ.ヲ.ヲヰヱヶ do 8.12.2016 (PDF) 

OHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ platﾐé od ヱ.ヱ.ヲヰヱヴ do ンヱ.ヱ.ヲヰヱヶ ふPDFぶ 

OHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ platﾐé od ヱ.ヱ.ヲヰヱヲ do ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱン ふPDFぶ 

 

http://www.coi.cz/
http://www.coi.cz/
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/
http://www.coi.cz/
http://www.eseos.cz/doc/odstoupeni-od-smlouvy-30-dni-CZ.pdf
http://www.eseos.cz/doc/reklamacni-list-CZ.pdf
https://www.bazenonline.cz/files/upload/Obchodni_podminky_bazenonline-do-8.12.2016.pdf
https://www.bazenonline.cz/files/upload/Obchodni-podminky-bazenonline-do-31.1.2016.pdf
https://www.bazenonline.cz/files/upload/Obchodni-podminky-bazenonline-do-31.12.2013.pdf

