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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

obchodní spole nosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12  , 168 00 Praha 6, I : 639 
81 815, spisová zna ka C 39857 vedená u M stského soudu v Praze, 

pro prodej zboží prost ednictvím on-line obchodu umíst ného na internetové adrese 
www.nejlevnejsipolykarbonat.cz  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole nosti Magoya, 
spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12 , 168 00 Praha 6, I : 639 81 815, spisová zna ka 
C  39857  vedená  u  M stského  soudu  v  Praze  (dále  jen  „prodávající“) upravují v souladu 
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen „ob anský 
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ  
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou 
osobou  (dále  jen  „kupující“) prost ednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístn né na internetové 
adrese www.nejlevnejsipolykarbonat.cz (dále  jen  „webová stránka“), a to prost ednictvím 
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na p ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží 
od prodávajícího, je právnickou osobou i osobou, jež jedná p i objednávání zboží v rámci 
své podnikatelské innosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouv . Odchylná 
ujednání v kupní smlouv  mají p ednost p ed ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav ít v eském 
jazyce. 

1.5. Zn ní obchodních podmínek m že prodávající m nit i dopl ovat. Tímto ustanovením 
nejsou dot ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú innosti p edchozího zn ní obchodních 
podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ Ú ET 

2.1. Na základ  registrace kupujícího provedené na webové stránce m že kupující p istupovat 
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní m že kupující provád t 
objednávání zboží (dále jen „uživatelský ú et“). V p ípad , že to webové rozhraní obchodu 
umož uje, m že kupující provád t objednávání zboží též bez registrace p ímo z webového 
rozhraní obchodu. 

http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/
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2.2. i registraci na webové stránce a p i objednávání zboží je kupující povinen uvád t správn  
a pravdiv  všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú tu je kupující p i jakékoliv jejich 
zm  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském ú tu a p i objednávání 
zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. ístup k uživatelskému ú tu je zabezpe en uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat ml enlivost ohledn  informací nezbytných k p ístupu do jeho 
uživatelského ú tu. 

2.4. Kupující není oprávn n umožnit využívání uživatelského ú tu t etím osobám. 

2.5. Prodávající m že zrušit uživatelský ú et, a to zejména v p ípad , kdy kupující sv j uživatelský 
et déle než 6 m síc  nevyužívá, i v p ípad , kdy kupující poruší své povinnosti z kupní 

smlouvy (v etn  obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na v domí, že uživatelský ú et nemusí být dostupný nep etržit , a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop . 
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení t etích osob. 

3. UZAV ENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umíst ná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzav ít kupní smlouvu ohledn  tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 ob anského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to v etn  uvedení cen jednotlivého 
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v etn  dan  z p idané hodnoty a všech souvisejících 
poplatk . Ceny zboží z stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém 
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzav ít kupní 
smlouvu za individuáln  sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p ípadech, kdy je zboží doru ováno v rámci 
území eské republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží do zahrani í budou 
stanoveny dle platného ceníku p epravce a o jejich výši bude kupující informován 
elektronickou poštou na adresu kupujícího. 

3.4. Kupující m že zboží objednávat vypln ním a odesláním objednávkového formulá e na 
webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména 
informace o: 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 
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košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. zp sobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zp sobu doru ení 
objednávaného zboží a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

3.5. ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožn no zkontrolovat a m nit 
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjiš ovat 
a opravovat chyby vzniklé p i zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 
prodávajícímu kliknutím na tla ítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou 
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlen  po obdržení objednávky toto 
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní i v objednávce (dále jen „elektronická adresa 
kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávn n v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše 
kupní ceny, p edpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodate né potvrzení 
objednávky (nap íklad písemn i telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru ením p ijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nep ijmout objednávku 
kupujícího, a to bez uvedení d vod . 

3.8. Kupující je oprávn n objednávku odvolat (dále jen „storno objednávky“), nejpozd ji  

(I) do okamžiku expedice objednávky  

nebo  

(II) do zaplacení kupní ceny v p ípad  Zboží upraveného na míru.  

Storno objednávky musí být kupujícím doru eno prodávajícímu na 
info@nejlevnejsipolykarbonat.cz. V p ípad , že bude storno objednávky kupujícím doru eno 
prodávajícímu ve shora uvedené lh , vrátí prodávající kupujícímu zp t uhrazenou kupní 
cenu, a to p evodem na bankovní ú et kupujícího do 15 dn  ode dne doru ení storna 
objednávky kupujícím prodávajícímu.  

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunika ních prost edk  na dálku p i uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p i použití komunika ních prost edk  na dálku 
v souvislosti s uzav ením kupní smlouvy (náklady na internetové p ipojení, náklady 
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p emž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
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4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a p ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m že kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími zp soby: 

-  v hotovosti v provozovn  prodávajícího na adrese Ji ice 3 289 22; 

-  v hotovosti na dobírku v míst  ur eném kupujícím v objednávce; 

- bezhotovostn  p evodem na ú et prodávajícího . 107-9579350237/0100, vedený 
u spole nosti Komer ní Banka, a.s. (dále jen „ et prodávajícího“) 

4.2. Spole  s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovn  jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu i jinou obdobnou platbu. Tímto není dot eno 
ustanovení l. 4.6 obchodních podmínek ohledn  povinnosti uhradit kupní cenu zboží 

edem. 

4.4. V p ípad  platby v hotovosti i v p ípad  platby na dobírku je kupní cena splatná p i p evzetí 
zboží. V p ípad  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dn  od uzav ení kupní 
smlouvy.  

4.5. V p ípad  bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spole  
s uvedením variabilního symbolu platby. V p ípad  bezhotovostní platby je závazek 
kupujícího uhradit kupní cenu spln n okamžikem p ipsání p íslušné ástky na ú et 
prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávn n v p ípad  Zboží upraveného na míru požadovat uhrazení celé kupní 
ceny ješt  p ed odesláním zboží kupujícímu. Stejn  tak i v p ípad , že ze strany kupujícího 
nedojde k dodate nému potvrzení objednávky ( l. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny 
ješt  p ed odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob anského zákoníku se 
nepoužije. 

4.7. ípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn  kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecn  závaznými právními 
edpisy, vystaví prodávající ohledn  plateb provád ných na základ  kupní smlouvy 

kupujícímu da ový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem dan  z p idané hodnoty. Da ový 
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej 
v elektronické podob  na elektronickou adresu kupujícího, v etn  kódu EET. 
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5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na v domí, že dle ustanovení § 1837 ob anského zákoníku, nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle p ání kupujícího 
nebo pro jeho osobu, tj. i Zboží upravené na míru, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratn  smíseno s jiným zbožím, 
od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzav eném obalu, které spot ebitel z obalu vy al a z 
hygienických d vod  jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo 
obrazové nahrávky nebo po íta ového programu, pokud porušil jejich p vodní obal. 

5.2. Nejedná-li  se  o  p ípad  uvedený  v  l.  5.1  i  o  jiný  p ípad,  kdy  nelze  od  kupní  smlouvy  
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob anského zákoníku právo 
od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dn  od p evzetí zboží, p emž v p ípad , 
že p edm tem kupní smlouvy je n kolik druh  zboží nebo dodání n kolika ástí, b ží tato 
lh ta ode dne p evzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lh  uvedené v p edchozí v . Pro odstoupení od kupní smlouvy 

že kupující využit vzorový formulá  poskytovaný prodávajícím, jenž tvo í p ílohu 
obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy m že kupující zasílat mimo jiné 
na adresu provozovny prodávajícího i na adresu elektronické pošty prodávajícího 
info@nejlevnejsipolykarbonat.cz. 

5.3. V p ípad  odstoupení od kupní smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od po átku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dn  od odstoupení 
od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom p ípad , kdy zboží nem že být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V p ípad  odstoupení od smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající pen žní 
prost edky p ijaté od kupujícího do trnácti (14) dn  od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to vždy p evodem na ú et, který si kupující p edem ur í. Prodávající je taktéž 
oprávn n vrátit pln ní poskytnuté kupujícím již p i vrácení zboží kupujícím i jiným 
zp sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p ijaté pen žní 
prost edky kupujícímu d íve, než mu kupující zboží vrátí. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávn n jednostrann  zapo íst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. Do doby p evzetí zboží kupujícím je prodávající oprávn n kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém p ípad  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte ného 
odkladu, a to bezhotovostn  na ú et ur ený kupujícím. 

5.7. Je-li spole  se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 
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a kupujícím uzav ena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledn  takového dárku ú innosti a kupující je povinen 
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5.8. V p ípad , že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným zp sobem 
zm ní cena zboží ú tovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentáln  
skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodlen  kontaktovat za 
elem dohody o zm  objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohod  o 

zm  objednávky, je prodávající oprávn n od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již 
zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její ást, bude mu uhrazená ástka prodávajícím 

evedena zp t na jeho ú et nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

6. EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Zboží je doru ováno na území eské republiky a Slovenské republiky. Zp sob dopravy zboží 
ur uje prodávající. 

6.2. Zboží, které je skladem u prodávajícího, je expedováno nejpozd ji do 8 pracovních dn , 
zboží, které je skladem u výrobce, dodavatele i v externích skladech, je expedováno 
nejpozd ji do 15 pracovních dn . 

6.3. Zboží je expedováno až po kompletaci celé objednávky. V p ípad  požadavku kupujícího na 
doru ení nekompletní objednávky a v d sledku toho prodávající bude zasílat zboží po více 
ástech, nese kupující náklady tyto zvýšené náklady na poštovné a balné v plném rozsahu. 

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur ené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen p evzít zboží p i dodání. 

6.5. V p ípad , že je z d vod  na stran  kupujícího nutno zboží doru ovat opakovan  nebo jiným 
zp sobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doru ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp sobem doru ení. 
V p ípad , že si kupující zboží od p epravce nevyzvedne a takové zboží se vrátí zp t 
prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu poštovného a balného. 

6.6. i p evzetí zboží od p epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal  zboží 
a v p ípad  jakýchkoliv závad toto neprodlen  oznámit p epravci. V p ípad  shledání porušení 
obalu sv ícího o neoprávn ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p epravce 

evzít. Kupující je povinen nejpozd ji do 2 (dvou) dn  zkontrolovat úplnost zásilky, p emž 
v této lh  je kupující povinen písemn  nebo elektronicky informovat prodávajícího o 

ípadné neúplnosti zásilky. 

6.7. Další práva a povinnosti stran p i p eprav  zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
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6.8. Zboží je možno vyzvednout osobn , a to na adrese Kropá ova Vrutice 112, 294 79, a to poté, 
co bude kupující telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozum n o p ipravenosti zboží 
k vyzvednutí. Bez vyrozum ní podle p edchozí v ty nelze uskute nit osobní odb r. Pokud 
kupující nevyzvedne objednávku ur enou k osobnímu odb ru do 14-ti dní, bude objednávka 
stornována prodávajícím, pokud není dohodnuto s kupujícím jinak. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLN NÍ 

7.1. Práva a povinnosti stran související s odpov dností prodávajícího za vady upravuje 
reklama ní ád prodávajícího 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob anského zákoníku. 

8.3. V p ípad , že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spot ebitelského sporu z kupní 
smlouvy, je kupující oprávn n podat návrh na mimosoudní ešení takového sporu k eské 
obchodní inspekci, Úst ední inspektorát - odd lení ADR, Št pánská 15, 120 00 Praha 2, 
email: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupující m že využít rovn ž platformu pro ešení 
spor  online, která je z ízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

8.4. Evropské spot ebitelské centrum eská republika, Št pánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Na ízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kv tna 2013 o ešení spot ebitelských spor  
on-line a o zm  na ízení (ES) . 2006/2004 a sm rnice 2009/22/ES (na ízení o ešení 
spot ebitelských spor  on-line). 

8.5. Prodávající je oprávn n k prodeji zboží na základ  živnostenského oprávn ní. Živnostenskou 
kontrolu provádí v rámci své p sobnosti p íslušný živnostenský ú ad. Dozor nad oblastí 
ochrany osobních údaj  vykonává Ú ad pro ochranu osobních údaj . eská obchodní 
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona 
. 634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis . 

8.6. Kupující tímto p ebírá na sebe nebezpe í zm ny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
ob anského zákoníku. 

8.7. Montážní návody jsou ke stažení na www.nejlevnejsipolykarbonat.cz 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ  

9.1. Ochrana osobních údaj  kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním t chto svých osobních údaj : jméno a p íjmení, adresa 
bydlišt , identifika ní íslo, da ové identifika ní íslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
íslo a dále spole  vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj  prodávajícím, a to pro ú ely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy a pro ú ely vedení uživatelského ú tu. Nezvolí-li kupující jinou 
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údaj  prodávajícím také pro ú ely zasílání 
informací a obchodních sd lení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaj  v celém 
rozsahu dle tohoto lánku není podmínkou, která by sama o sob  znemož ovala uzav ení 
kupní smlouvy. 

9.4. Kupující bere na v domí, že je povinen své osobní údaje (p i registraci, ve svém uživatelském 
tu, p i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád t správn  a pravdiv  

a že je povinen bez zbyte ného odkladu informovat prodávajícího o zm  ve svých 
osobních údajích. 

9.5. Zpracováním osobních údaj  kupujícího m že prodávající pov it t etí osobu, jakožto 
zpracovatele. Krom  osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 

edchozího souhlasu kupujícího p edávány t etím osobám. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let ode dne vytvo ení poslední objednávky. 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob  automatizovaným zp sobem nebo 
v tišt né podob  neautomatizovaným zp sobem. 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou p esné a že byl pou en o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj . 

9.8. V p ípad , že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel ( l. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údaj , které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep esné 
s ohledem na ú el jejich zpracování, m že: 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv tlení, 

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaj , je mu prodávající povinen 
tuto informaci p edat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p edchozí v ty 
požadovat p im enou úhradu nep evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
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10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD LENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sd lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po íta . V p ípad , že je nákup na webové 
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo 
k ukládání tzv. cookies na po íta  kupujícího, m že kupující souhlas podle p edchozí v ty 
kdykoliv odvolat. 

11. DORU OVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu m že být doru ováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho 
uživatelském ú tu i uvedenou kupujícím v objednávce. 

 

12. ÚPRAVA ZBOŽÍ NA MÍRU – FORMÁTOVÁNÍ 

12.1. Úprava zboží na míru bude prodávajícím provedena až po uhrazení celé kupní ceny, a to 
nejpozd ji do 10 pracovních dn  ode dne p ipsání celé kupní ceny. 

12.2. Kupující v p ípad  úpravy zboží na míru musí zakoupit celé zboží, tj. desky v p vodním 
rozm ru 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 mm x 2100 mm. Kupující m že požadovat 
zaslání od ezk  desky, p esahují-li od ezky rozm r 250 mm x 2100 mm; menší od ezky je 
prodávající oprávn n zlikvidovat. 

12.3. Prodávající upravuje na míru dutinkový polykarbonát do maximální tlouš ky materiálu 16 
mm. V p ípad  úpravy zboží na míru – formátování, je prodávající oprávn n ú tovat si 
náklady spojené s ezáním u dutinkového polykarbonátu ve výši 15 K  za každý zapo atý 

žný metr ezání, u plného polykarbonátu a plexiskla ve výši 10 K  za každý zapo atý b žný 
metr ezání. 

12.4. Prodávající výslovn  upozor uje kupujícího, že v p ípad  úpravy zboží na míru zaniká záruka, 
která se poskytuje pouze na celé desky.  
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13. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani ní) prvek, pak strany 
sjednávají, že vztah se ídí eským právem. Tímto nejsou dot ena práva spot ebitele 
vyplývající z obecn  závazných právních p edpis . 

13.2. Je-li n které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú inné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce p ibližuje. Neplatností nebo neú inností jednoho ustanovení není 
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm ny a dopl ky kupní smlouvy i obchodních 
podmínek vyžadují písemnou formu. 

13.3. Kupní smlouva v etn  obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podob  a není p ístupná. 

13.4. ílohu obchodních podmínek tvo í vzorový formulá  pro odstoupení od kupní smlouvy. 

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru ování Za Po skou bránou 258/9, Praha 8 – 
Karlín, 186 00, adresa elektronické pošty info@nejlevnejsipolykarbonat.cz, telefon 737 303 
451. 

 
V Praze dne 1.1.2020      Magoya, spol. s r.o. 


	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12 , 168 00 Praha 6, IČ: 639 81 815, spisová značka C 39857 vedená u Městského soudu v Praze (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 osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
	1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
	1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
	1.4. 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.
	1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

	2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
	2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
	2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
	2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
	2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
	2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
	2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

	3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
	3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
	3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
	3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží do zahraničí budou stanoveny dle platného ceníku přepravce a o jejich výši bude kupující informován elektronickou poštou na adresu kupujícího.
	3.4. Kupující může zboží objednávat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:
	3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
	3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
	3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
	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 neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
	3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
	3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího, a to bez uvedení důvodů.
	3.8. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (dále jen „storno objednávky“), nejpozději
	(I) do okamžiku expedice objednávky
	nebo
	(II) do zaplacení kupní ceny v případě Zboží upraveného na míru.
	Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na info@nejlevnejsipolykarbonat.cz. V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu, a to převodem na bankovní účet kupujícího do 15 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu.
	3.9. 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.

	4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
	-  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jiřice 3 289 22;
	-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
	- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-9579350237/0100, vedený u společnosti Komerční Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
	4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
	4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
	4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
	4.5. 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.
	4.6. Prodávající je oprávněn v případě Zboží upraveného na míru požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Stejně tak i v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
	4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
	4.8. 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 daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, včetně kódu EET.

	5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
	5.1. 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, tj. i Zboží upravené na míru, 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.
	5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující 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. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nejlevnejsipolykarbonat.cz.
	5.3. 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.
	5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to vždy převodem na účet, který si kupující předem určí. 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.
	5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
	5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
	5.7. 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.
	5.8. V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným způsobem změní cena zboží účtovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentálně skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za čelem dohody o změně objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o změně objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu uhrazená částka prodávajícím převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

	6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
	6.1. Zboží je doručováno na území České republiky a Slovenské republiky. Způsob dopravy zboží určuje prodávající.
	6.2. Zboží, které je skladem u prodávajícího, je expedováno nejpozději do 8 pracovních dnů, zboží, které je skladem u výrobce, dodavatele či v externích skladech, je expedováno nejpozději do 15 pracovních dnů.
	6.3. Zboží je expedováno až po kompletaci celé objednávky. V případě požadavku kupujícího na doručení nekompletní objednávky a v důsledku toho prodávající bude zasílat zboží po více částech, nese kupující náklady tyto zvýšené náklady na poštovné a balné v plném rozsahu.
	6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
	6.5. 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 si kupující zboží od přepravce nevyzvedne a takové zboží se vrátí zpět prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu poštovného a balného.
	6.6. 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 nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen nejpozději do 2 (dvou) dnů zkontrolovat úplnost zásilky, přičemž v této lhůtě je kupující povinen písemně nebo elektronicky informovat prodávajícího o případné neúplnosti zásilky.
	6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
	6.8. Zboží je možno vyzvednout osobně, a to na adrese Kropáčova Vrutice 112, 294 79, a to poté, co bude kupující telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn o připravenosti zboží k vyzvednutí. Bez vyrozumění podle předchozí věty nelze uskutečnit osobní odběr. Pokud kupující nevyzvedne objednávku určenou k osobnímu odběru do 14-ti dní, bude objednávka stornována prodávajícím, pokud není dohodnuto s kupujícím jinak.

	7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
	7.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího

	8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
	8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
	8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
	8.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese
	8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
	8.5. 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.
	8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
	8.7. Montážní návody jsou ke stažení na www.nejlevnejsipolykarbonat.cz

	9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
	9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
	9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
	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 znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
	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 změně ve svých osobních údajích.
	9.5. 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.
	9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let ode dne vytvoření poslední objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
	9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
	9.8. 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.
	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 poskytnutí informace.

	10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
	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. 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.

	11. DORUČOVÁNÍ
	11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

	12. ÚPRAVA ZBOŽÍ NA MÍRU – FORMÁTOVÁNÍ
	12.1. Úprava zboží na míru bude prodávajícím provedena až po uhrazení celé kupní ceny, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny.
	12.2. Kupující v případě úpravy zboží na míru musí zakoupit celé zboží, tj. desky v původním rozměru 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 mm x 2100 mm. Kupující může požadovat zaslání odřezků desky, přesahují-li odřezky rozměr 250 mm x 2100 mm; menší odřezky je prodávající oprávněn zlikvidovat.
	12.3. Prodávající upravuje na míru dutinkový polykarbonát do maximální tloušťky materiálu 16 mm. V případě úpravy zboží na míru – formátování, je prodávající oprávněn účtovat si náklady spojené s řezáním u dutinkového polykarbonátu ve výši 15 Kč za každý započatý běžný metr řezání, u plného polykarbonátu a plexiskla ve výši 10 Kč za každý započatý běžný metr řezání.
	12.4. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že v případě úpravy zboží na míru zaniká záruka, která se poskytuje pouze na celé desky.

	13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 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. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
	13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
	13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Za Poříčskou bránou 258/9, Praha 8 – Karlín, 186 00, adresa elektronické pošty info@nejlevnejsipolykarbonat.cz, telefon 737 303 451.


