VŠEOBECNÉOBCHODNÍPODMÍNKY

1

Úvodníustanoveníaupozornění

1.1

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu BoxforQueen provozovatele Tomáše
Hrabce, s místem podnikání Potočná 92, 686 04, Kunovice, identifikační číslo: 04498062,
(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 uzavírané mezi prodávajícím a
jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.boxforqueen.cz (dále jen
„
webovástránka“)

1.2

Prodávající tímto upozorňuje a dává na vědomí, že součástí objednaného zboží mohou být
alkoholické nápoje. Kupující bude před zasláním objednávky o této skutečnosti vždy
informován prostřednictvím upozornění na nutnost dovršení věku 18 let pro možnost
objednánízboží.

1.3

Pokud není uvedeno dále jinak, vztahují se obchodní podmínky jak na spotřebitele, tak na
podnikatele,tj.osoby,kterézbožízakoupilyzaúčelempodnikatelskéčinnosti.

1.4

Prodávající bere na vědomí, že v případě zakoupení zboží formou boxu na daný měsíc
není seznámen s konkrétním obsahem jeho položek a v souvislosti s tím spoléhá na výběr
a vkus prodávajícího. V případě, že kupující není s obsahem dárkového boxu spokojen, má
právoodstoupitodsmlouvyvelhůtě14dníodpřevzetízboží.
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2.1

a)
b)
c)
d)

Objednávka
Kupující může objednávat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře přístupného
z webové stránky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové
stránceobchodu,obsahujícízejménainformaceo:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku
webovéstránkyobchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží
informaceonákladechspojenýchsdodánímzboží
kontaktní údaje kupujícího (jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, telefonní číslo,
elektronickáadresa)
(dálespolečnějenjako„objednávka“).

2.2

Kupující odpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v objednávce. Při
objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je
povinenjepřijakékolivjejichzměněaktualizovat.

2.3

V případě, že má prodejce důvodné pochybnosti o věrohodnosti údajů zaslaných
kupujícím,máprávokupujícíhovyzvatkpřípadnéopravětěchtoúdajů.

2.4

Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě nezakládá
neplatnost objednávky. Prodejce a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi
zvolenýmzpůsobem,zejménatelefonickyneboelektronickoupoštou.

2.5

Prodávající si vyhrazuje právo na dočasné vyřazení provozu webové stránky za účelem
nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarovéhoasoftwarovéhovybavenítřetíchosobswebovýmistránkamisouvisejícími.

2.6

Kupujícímu je doručováno a komunikováno prostřednictvím elektronické adresy či
telefonníhočísla,kteréuvedlvuživatelskémúčtuneboobjednávce.
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Uzavřenísmlouvy,kupnícena

3.1

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení§1732odst.2občanskéhozákoníkusenepoužije.

3.2

Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží a nákladů za
navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvuzaindividuálněsjednanýchpodmínek.

3.3

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši, o níž bude kupující prodejcem vždy
informován prostřednictvím webového rozhraní stránky před potvrzením objednávky a
jejím zaslání prodávajícímu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží. Cena zboží uvedená v objednávce před možností jejího
odeslání prodávajícímu je konečná a zahrnuje všechny poplatky včetně daně z přidané
hodnoty, nákladů na přepravu a všech souvisejících poplatků, ledaže je v objednávce
výslovněuvedenojinak.Tímtonenídotčenoustanoveníčl.3.4

3.4

Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce obchodu zjevně
chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po
přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena
dodatečnýmsouhlasemkupujícího,vopačnémpřípaděsmlouvanebylauzavřena.

3.5

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“)

3.6

Prodávající je vždy oprávněn, zejména v pochybnostech o správnosti a věrohodnosti údajů
uvedených kupujícím (čl. 2.3), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky,
napříkladpísemněčitelefonicky.

3.7

Provedení objednávky kupujícím je považováno za návrh na uzavření smlouvy dle § 1732
odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením přijetí objednávky kupujícímu (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy.

3.8

Kupujícínabývávlastnictvíkpředmětukoupěpřevzetímzboží.

3.9

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanskéhozákoníku.
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Objednánízboží

4.1

Návrh na uzavření smlouvy učiněný prodávajícím v daném měsíci směřuje vždy ke zboží
nabízeného prodejcem pro následující měsíc, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
Zboží objednané v daném měsíci bude kupujícímu expedováno do 15.dne následujícího
měsícezapředpokladu,žekupujícínenívprodlenís úhradoukupníceny.

4.2

Kupující si může zboží zakoupit rovněž formou měsíčního předplatného jednorázovou
částkou pro období 3, 6, nebo 12 měsíců, pokud je toto prodávajícím nabízeno
prostřednictvímwebovéstránky.
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Způsobplatby,platebnípodmínky

5.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhraditprodávajícímunásledujícímizpůsoby:
a) v
hotovostinadobírkuvmístěurčenémkupujícímvobjednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500883857/2010, vedený u Fio banka,
a.s.
adresa:MillenniumPlaza,VCelnici10,11721Praha1
c) bezhotovostněplatebníkartouprostřednictvímplatebníbrány;
5.2

Při volbě bezhotovostní platby (platební kartou, bankovním převodem) je zboží vždy
expedováno až na základě přijaté bezhotovostní platby. Kupní cena je splatná do 5
pracovních dní ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení prodávajícího s
bezhotovostní platbou trvajícího do 5. dne měsíce, ve kterém má být zboží expedováno,
nebo prodlení v délce 7 pracovních dní od splatnosti kupní ceny, má prodávající právo
odstoupitodsmlouvy.

5.3

V případě bezhotovostní platby platební kartou či bankovním převodem je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
Prodávajícího.

5.4

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně případné povinnosti kupujícího
uhraditkupnícenuzbožípředem.

5.5

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní
cenu
zbožíspolečněsuvedenímvariabilníhosymboluplatby.

5.6

Prodávající je oprávněn, zejména v případech uvedených v čl. 2.5 a 3.6, kdy ze strany
kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé
kupní ceny ještě před expedováním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanskéhozákoníkusenepoužije.

5.7

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Doklad o zakoupení zboží vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej
v
elektronicképodoběnaelektronickouadresukupujícího.

5.8

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadkupaknejpozdějido48hodin.
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Přepravaadodánízboží

6.1

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nesekupujícírizikoapřípadnédodatečnénákladyspojenéstímtozpůsobemdopravy.

6.2

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Případné dodatečně náklady
spojenéspřepravouvzniklénesprávnýmuvedenímúdajůvobjednávcenesekupující.

6.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího, zejména nemožnost ověření dovršení 18
let věku při převzetí zboží, nebo nesprávným uvedením kontaktních údajů, 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
způsobemdoručení.

6.4

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, případně jakýchkoliv vad
spočívajících v kvalitě či množství objednaného zboží, nemusí kupující zásilku od
přepravcepřevzít.

6.5

Kupující je povinen si zboží převzít osobně z důvodu ověření dovršení 18 let věku v
případě zakoupení alkoholických nápojů. Kupující bere na vědomí, že v případě, že
součástí zakoupeného zboží jsou alkoholické nápoje, je povinen dopravci potvrdit
předložením dokladu totožnosti dovršení 18 let věku. V případě, že tak neučiní, nebude
mu
zbožípředáno.

6.6

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce
internetové obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
Českérepubliky.
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7.1


Odstoupeníodsmlouvy
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
nahrávkynebopočítačovéhoprogramu,pokudporušiljejichpůvodníobal.

7.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle
platných právních předpisů 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, v případě předplatného od převzetí první dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozívětě.

7.3

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
kupující zašle na kontaktní adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího.

7.4

V případě objednání předplatného kupujícímu náleží právo odstoupit od smlouvy dle čl.
7.2 pouze v případě první dodávky zboží. Tímto nejsou nijak dotčena jeho práva
z vadnéhoplněníužádnézdodávekzboží.

7.5

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 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
nemůžebýtvrácenoprosvoupovahuobvykloupoštovnícestou.

7.6

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to způsobem pro prodávajícího nejméně nákladným. Prodávající je
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem,pokudstímkupující
budesouhlasitanevzniknoutímkupujícímudalšínáklady.

7.7

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímuodeslal.

7.8

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty
zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k
obeznámeníspovahouavlastnostmizboží,včetnějehofunkčnosti.
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Práva
zvadnéhoplnění,zárukazajakost

8.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecnězávaznýmiprávnímipředpisyobčanskéhozákoníku

8.2

Práva z vadného plnění se nevztahují na nesouhlas s výběrem obsahu boxu ve smyslu čl.
1.4, avšak prodávající odpovídá za vady či jakost tohoto zboží ve smyslu dotčených
ustanovení občanského zákoníku. Tímto není dotčeno právo prodávajícího odstoupit od
smlouvy

8.3

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvacetičtyřměsícůodpřevzetí.

8.4

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho podnikání, tj. na
kontaktní adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávajícíobdrželodkupujícíhoreklamovanézboží.

8.5

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád vydaný prodávajícím, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a
kupnísmlouvy.
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Ochranaazpracovánídat

9.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000Sb.,oochraněosobníchúdajů,vezněnípozdějšíchpředpisů.

9.2

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
čísloa(dálespolečněvšejenjako„osobníúdaje“).

9.3

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li
kupující jinou možnost, 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
znemožňovalauzavřeníkupnísmlouvy.

9.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změněvesvýchosobníchúdajích.

9.5

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozíhosouhlasukupujícíhopředáványtřetímosobám.

9.6

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovanýmzpůsobem.

9.7

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jednáodobrovolnéposkytnutíosobníchúdajů.

9.8

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel 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
účeljejichzpracování,může:
a) požádatprodávajícíhonebozpracovateleovysvětlení,
b) požadovat,abyprodávajícínebozpracovatelodstraniltaktovzniklýstav.
9.9

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
poskytnutíinformace.

10 Závěrečnáujednání
10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývajícízobecnězávaznýchprávníchpředpisů.
10.2 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
dotčenaplatnostostatníchustanovení.
10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podoběajekupujícímunavyžádánípřístupnápodobu2let..

10.4 Přílohuobchodníchpodmínektvořívzorovýformulářproodstoupeníodkupnísmlouvy.
10.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení§1826odst.1písm.e)občanskéhozákoníku.
10.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí 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.
10.7 Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvulzeuzavřítvčeskémjazyce.

10.8 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat, pokud
tím nevznikne nepřiměřená nerovnováha rozložení práv a povinností mezi prodávajícím a
kupujícím. Prodávající je povinen kupujícího o případné změně obchodních podmínek
informovat prostřednictvím kontaktní adresy uvedené kupujícím v objednávce. V případě,
že by byla změněna ustanovení, která se kupující přímo dotýkají s ohledem na fázi plnění, v
jaké se jejich závazkový vztah nachází, a kupující by se změnou těchto podmínek
nesouhlasil, má právo v takovém případě smlouvu vypovědět. V takovém případě se
použijípřiměřeněustanoveníoodstoupeníodsmlouvytěchtoobchodníchpodmínek.
10.9
K
mimosoudnímuřešeníspotřebitelskýchsporůzkupnísmlouvyjepříslušnáČeská

obchodníinspekce,sesídlemŠtěpánská567/15,12000Praha2,IČ:

00020869, www.coi.cz.
10.10 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývajícízobecnězávaznýchprávníchpředpisů.
10.11 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 dotčena
platnost
ostatníchustanovení.
10.12 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě
a
nenípřístupná.

Tyto
obchodnípodmínkyjsouúčinnéod1.listopadu2017.

