Obchodní podmínky
obchodní společnosti PLK s.r.o.
se sídlem Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika, IČ: 28444248, DIČ:
CZ28444248
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
141962,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese
www.kouzelnyhrad.cz,
odpovědný vedoucí: Karel Zloch, info@kouzelnyhrad.cz.

I. Úvodní ustanovení
1/ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PLK
s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika, identifikační číslo: 28444248,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141962
(dále jen „prodávající“) upravují 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
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
internetové adrese www.kouzelnyhrad.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
2/ Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání
webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kouzelnyhrad.cz (dále jen „webová
stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy,
kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti.
3/ Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4/ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
5/ Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

II. Vymezení pojmů
1/ Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského
zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně
podnikatel.

2/ Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3/ Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo
užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
4/ Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za
účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
5/ Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách
vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží – návrh na uzavření kupní
smlouvy, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení
závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající je povinen tuto objednávku
potvrdit na email zadaný kupujícím, toto potvrzení však nemá vliv na samotný vznik
smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a
povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

III. Jak vybrané zboží nakupovat
1/ Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné
z těchto obchodních podmínek.
2/ Nákup vybraného zboží v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. V levé části
naší hlavní stránky, v oddíle „menu“, si zákazník (objednatel) vybere požadovanou kategorii
zboží. U každé vyznačené položky se nachází tlačítko „přidat do košíku“, po jehož stisknutí
se vybraná položka uloží do nákupního košíku a ten se zároveň zobrazí. V tento okamžik má
zákazník k volbě dvě možnosti: buďto se rozhodne pokračovat v nákupu nebo je již nákup
kompletní a zákazník stisknutím tlačítka „objednat“ vyvolá objednávkový formulář, po jehož
vyplnění požadovaných údajů potřebných pro fakturaci a dopravu již dojde k dokončení a
odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním
objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.
3/ Prodávající rád a ochotně poradí s výběrem zboží, případně objedná i zboží, které právě
v nabídce není. Pokud má zákazník zájem o zboží speciálně upravené, je prodávající
připraven přijmout zákazníkem odeslanou představu a prodávající obratem zákazníkovi zašle
cenovou nabídku. Pokud kupující s takovouto nabídkou nesouhlasí (nepřijme návrh na
uzavření kupní smlouvy) smlouva nevzniká.
4/ Každá objednávka učiněná zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu
www.kouzelnyhrad.cz je závazná. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil
s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Neznalost obchodních podmínek kupujícího
neomlouvá. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky
jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kouzelnyhrad.cz a je tak
umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

5/ Po obdržení objednávky prodávající zákazníkovi zašle e-mailem na e-mailovou adresu,
kterou zákazník uvedl v objednávce, potvrzení objednávky. Skutečné datum odeslání zásilky
a způsob dopravy prodávající potvrdí zákazníkovi v následujícím e-mailu.
6/ Zákazník má rovněž možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na e-mailovou
adresu obchodu uvedenou na www.kouzelnyhrad.cz anebo v písemné podobě odeslat na
adresu uvedenou v kontaktních informacích.
7/ Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za
účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
8/ Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro
uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které
objednatel používá a hradí si je objednavatel sám.

IV. Storno objednávky
1/ Zákazník má právo objednávku stornovat pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu.
Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit
prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu
prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo též prokazatelné náklady, které
musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na
odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce (dle čl. V) však není tímto jakkoliv dotčeno.
2/ Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně
ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající
neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že se
kupující s prodávajícím nedohodnou na dalším jiném postupu může kupující trvat na plnění ze
smlouvy ze strany prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží
1/
a. Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na
dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od této smlouvy
odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to nejpozději do 14 dnů
ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V takovém případě
je kupující povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu
nejpozději do 14. dne od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou
formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se
smlouva ruší) a dále musí vrátit zboží do 15 pracovních dnů od odeslání odstoupení od
smlouvy a to v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu,
návodu apod.) a s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazující koupi
výrobku u prodávajícího).
b. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. 1. obchodních
podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za
účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno.

c. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající plnění
poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na
přezkoumání zboží dle obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od
doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím.
d. 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.
2/ Náklady na dopravu a platbu placené zákazníkem při vracení zboží prodávající
nenahrazuje.
3/ Právo odstoupit od smlouvy dle režimu uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku nelze,
v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli dodavatele,
c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož
i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel
jejich originální obal,
e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
f. spočívajících ve hře nebo loterii.
4/ Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
5/ 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 spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Dodací podmínky
1/ Prodávající vyvíjí maximální snahu, aby zboží objednané kupujícím dle dostupnosti,
doručil na jeho adresu v co nejkratším termínu. Dostupnost zboží je uvedena u každého
pruduktu. V případě že není zboží skladem, termín expedice zboží se prodlužuje a dobu
uvedenou v dostupnosti zboží. O způsobu a termínu dodání prodávající neprodleně informuje
kupujícího e-mailem nebo telefonicky.
2/ V těch případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí
objednávky, případně ani výrobce, či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží právě
k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícímu dodáno
co nejdříve. V takových případech a také tehdy, jestliže bude zboží na delší dobu vyprodáno,
prodávající bude kupujícího o tomto neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky. Při
platbách uskutečňovaných na základě tzv. „pro forma faktury“ je dodací doba stejná jako

u prodeje na dobírku, ale začíná běžet ode dne následujícího od připsání platby na účet
prodávajícího.

VII. Platební podmínky, ceny, fakturace
1/ Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě (včetně ceny uvedené
na faktuře) jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků a jsou platné
v okamžiku objednání zboží kupujícím. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve
zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před
provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena
v platnosti.
2/ Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující
veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový
doklad (faktura) současně slouží jako dodací list a záruční list.
3/ Zboží odebrané na základě tohoto internetového obchodu kupujícímu, zůstává ve
vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem zaplacení se
rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, event.
přepravného) na účet prodávajícího.
4/ Nejpoužívanějším způsobem úhrady objednaného a dodaného zboží je dobírka. Kupující
zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, resp. kurýrovi
přepravní firmy nebo na poštovním úřadě. Platba na dobírku je zpoplatněna dle platného
ceníku, který naleznete na www.kouzelnyhrad.cz/…-platba.html.
5/ Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že
prodávající po obdržení objednávky zašle neprodleně kupujícímu tzv. „proforma fakturu“
s uvedením čísla svého bankovního účtu a variabilním symbolem a kuplující se zavazuje
zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní
účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.
6/ V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně
kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si
jej může vyzvednout v provozovně na adrese PLK s.r.o., Říčanská 69, 250 84 Sibřina.
Nebude-li zboží kuplujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.
O tomto neprodleně informuje kupujícího.

VIII. Způsob dodání zboží
1/ Způsob dopravy a ceny jsou kupujícím k dispozici při internetovém vyplňování objednávky
a na stránce www.kouzelnyhrad.cz/…-platba.html.
2/ Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu, dle jeho volby, přepravní službou nebo si
jej kupující může vyzvednout osobně v pracovní (provozní) době přímo v obchodě
prodávajícího.

3/ V případě, že kupující, který není spotřebitelem, při přebírání zásilky zjistí poškození obalu
zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), je povinen s dopravcem sepsat protokol
o poškození. Jeho pozdější odkazy na takové závady nemohou být brány v úvahu. Kupujícímu
spotřebiteli je obdobný způsob doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy
vada vznikla. Tímto ovšem nemůže být jakkoli omezeno jeho právo uplatnit svá práva
plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
4/ Součástí dodávky zboží není jeho instalace.
5/ Prodávající balné neúčtuje.
6/ 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.

IX. Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení
1/ Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních
údajů pod číslem 00033530. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává
kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti PLK s.r.o.,
svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných
nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření
kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny
s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků
předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
2/ Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány
za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního
čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží.
Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům.
3/ 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. Kupující může souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.
4/ Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.
5/ Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány
v elektronické
podobě
automatizovaným
způsobem
nebo
v tištěné
podobě
neautomatizovaným způsobem.
6/ Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7/ Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze
prodávajícího.

X. Záruční doba, rozpor s kupní smlouvou, reklamace
1/ Záruční doba u zboží činí 24 měsíců pokud není uvedeno jinak a začíná běžet dnem
následujícím od převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená
zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to parametrům výrobce. Záruční
doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny
zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému
výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.
2/ Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží
překontrolovat a to zejména jeho kompletnost a neporušenost. Kupujícímu spotřebiteli je
obdobný způsob kontroly rovněž doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy
vada vznikla.
3/ Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně
prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada
projevuje.
4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci
nebo pokud se neprokáže opak.
5/ Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro
věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro
použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
6/ V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
a. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
b. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu
vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jdeli sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí
vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí
vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době

již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí,
má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
c. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
7/ Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího na adrese jeho provozovny. K posouzení
reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží ( a to v obalu,
který brání poškození zboží při jeho přepravě) a dále kopii faktury či jiný doklad prokazující
koupi
výrobku
u prodávajícího.
Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu
prodávajícího s kopií faktury či jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího.
8/ Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
9/ Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či
služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako
by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
10/ Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:
a. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud výrobek byl jimi opatřen. Je-li
kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty
vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním,
b. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu
s uživatelskou příručkou,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům
uvedeným v dokumentaci,
d. poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,
e. poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci,
f. poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo
poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
g. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
11/ V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených
s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě
odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných
nákladů k tomuto odstoupení.

XI. Prodej použitého zboží
1/ Prodávající realizuje též prodej použitého zboží (tzv. „BAZAR“). Je-li kupujícím
spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře
používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za

vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců.
Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

XII. Závěrečná ustanovení
1/ Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení §53a odst.1 občanského zákoníku.
2/ Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu
s jejich určením.
3/ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
4/ Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
5/ Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
6/ Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PLK s.r.o. Říčanská 69, 250
84 Sibřina, adresa elektronické pošty info@kouzelnyhrad.cz, telefon +420 281 974 297,
+420 312 315 132.

XIII. Platnost a účinnost Obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2013.

