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Obchodní	podmínky	–	kamenná	prodejna	
ZEUS	BIKE	s.r.o.	

Spisová	značka:		
C	152543	vedená	u	Městského	soudu	v	Praze		

	
Obchodní	firma:		
ZEUS	BIKE	s.r.o.		

	
Sídlo:		
Jesenická	410,	251	01	Dobřejovice		

	
Identifikační	číslo:		
289	09	453		
 

1.		Úvod	

Práva	a	povinnosti	vyplývající	z	kupních	smluv	uzavřených	mezi	společností	ZEUS	BIKE	s.r.o.,	
IČO:	289	09	453,	se	sídlem	Jesenická	410,	251	01	Dobřejovice,	zapsaná	v	obchodním	rejstříku	
vedeném	MS	v	Praze,	sp.	zn.	C	152543	(„dále	jen	prodávající“)	a	kupujícím	se	řídí	příslušnými	
ustanoveními	 zákona	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 v	aktuálním	 znění	 („občanský	
zákoník“),	 zákonem	 č.	 634/1992	 Sb.,	 o	 ochraně	 spotřebitele	 (je-li	 kupující	 spotřebitel)	 a	
těmito	obchodními	podmínkami	(dále	jen	Podmínky).	

2.		Uzavření	kupní	smlouvy	

Kupní	smlouva	je	uzavřena	okamžikem	zaplacením	kupní	ceny	a	převzetím	zboží	kupujícím.	

3.		Kupní	cena	a	záloha		

Kupní	cena	je	uváděna	včetně	všech	daní	a	poplatků.	Součástí	ceny	nejsou	doplňkové	služby	
prodávajícího,	které	jsou	účtovány	zvlášť.		

Prodávající	 je,	v	případě	koupě	zboží,	které	nebude	převzato	zákazníkem	při	uzavření	kupní	
smlouvy,	 oprávněn	 požadovat	 po	 kupujícím	 zaplacení	 části	 kupní	 ceny	 zboží	 (dále	 jen	
„záloha“)	 ve	 výši	 50	%	 z	 celkové	 kupní	 ceny,	 nedohodnou-li	 se	 smluvní	 strany	na	 jiné	 výši	
zálohy.		

Sjednaná	lhůta	pro	dodání	zboží	počíná	běžet	až	okamžikem,	kdy	kupující	uhradí	sjednanou	
zálohu	prodávajícímu.	Zbylou	část	kupní	ceny	uhradí	kupující	prodávajícímu	před	převzetím	
zboží	či	v	jiném	dohodnutém	termínu.	

4.		Vystavené	zboží		
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Některé	 zboží	 vystavené	 na	 prodejně	 není	 primárně	 určeno	 k	přímému	 prodeji,	 ale	 slouží	
k	prezentaci	 prodejny	 a	 vystavovaného	 zboží	 či	 jako	 testovací	 vzorek	 apod.,	 pokud	
prodávající	nerozhodne	 jinak.	Pokud	prodávající	 rozhodne,	může	být	 takové	zboží	určeno	 i	
k	přímému	prodeji,	pokud	bude	mít	o	zboží	kupující	zájem.	Prodávající	si	vyhrazuje	právo	a	
kupující	bere	a	vědomí	a	 souhlasí,	 že	 takové	 zboží	může	být	mírně	opotřebované	či	může	
mít	odlišnosti	např.	v	tónech	barev	atd.	Tyto	odlišnosti	nejsou	považovány	za	vady	zboží.		

6.		Dodací	lhůta	v	případě	uhrazení	zálohy	

Prodávající	je	povinen	dodat	kupujícímu	objednané	zboží	v	termínu	dohodnutém	smluvními	
stranami.	 Nedohodnou-li	 se	 smluvní	 strany	 na	 termínu	 dodání	 dle	 předchozí	 věty,	 je	
prodávající	 povinen	 dodat	 objednané	 zboží	 nejpozději	 do	 90	 kalendářních	 dnů	 ode	 dne	
zaplacení	 zálohy.	 Dnem	 zaplacení	 zálohy	 je	 den,	 kdy	 bude	 záloha	 připsána	 na	 účet	
prodávajícího	v	plné	výši	nebo	uhrazena	v	hotovosti	na	prodejně.		

Prodávající	není	v	prodlení	s	plněním	své	povinnosti	dodat	zboží	řádně	a	včas,	nemůže-li	plnit	
svou	 povinnost	 z	důvodu	 existence	 skutečností	 vylučujících	 jeho	 odpovědnost	 (tzv.	 vyšší	
moc),	kterými	 jsou	mimořádné	a	nepředvídané	okolnosti	nezávislé	na	vůli	smluvních	stran,	
které	nebylo	možné	v	době	vzniku	kupní	smlouvy	předvídat,	zejména	nemůže-li	prodávající	
dodat	objednané	 zboží	 v	dodací	 lhůtě	 z	důvodu	nedodání	objednaného	 zboží	dodavatelem	
předmětného	 zboží	 nebo	 zmaří-li	 kupující	 úmyslně	 řádné	 dodání	 zboží	 nebo	 neposkytne	
prodávajícímu	potřebnou	součinnost.	

7.		Výhrada	vlastnictví	a	převzetí	zboží	

Zboží	zůstává	až	do	úplného	zaplacení	kupní	ceny	ve	vlastnictví	prodávajícího.		
	
Odevzdání	a	převzetí	zboží	kupujícímu	se	uskutečňuje	v	prostoru	prodejny	prodávajícího	na	
adrese	 Jesenická	 410,	 251	 01	 Dobřejovice	 ,	 nedohodly-li	 se	 strany	 jinak.	 Kupující	 má	
povinnost	si	zboží	před	převzetím	překontrolovat,	vč.	kompletnosti	a	nepoškození	zboží,	což	
následně	potvrdí	svým	podpisem	na	předávacím	protokolu.	

Při	 převzetí	 zboží	 třetí	 osobou	 (i	 dopravcem)	 se	musí	 přebírající	 prokázat	 originálem	 plné	
moci	kupujícího	pro	převzetí	zboží,	jinak	nemusí	být	zboží	prodávajícím	vydáno.	

8.		Odběr	zboží	–	prodlení	s	odběrem	

Pokud	kupující	nevyzvedne	uhrazené	zboží	do	30	kalendářních	dnů	ode	dne	obdržení	výzvy	k	
odběru,	 je	 prodávající	 oprávněn	 kupujícímu	účtovat	 veškeré	 náklady	 vzniklé	 na	 skladování	
tohoto	zboží	ve	výši	100	Kč	za	den,	a	to	od	prvního	dne	po	uplynutí	uvedené	lhůty.	

Pokud	 si	 kupující	 zboží	 nevyzvedne	 ve	 výše	 uvedené	 době	 době	 je	 prodávající	 oprávněn	
účtovat	 si	 přiměřené	 skladné	 či	 zboží	 svépomocně	 prodat	 na	 účet	 kupujícího.	 Na	 tento	
postup	 musí	 prodávající	 kupujícího	 předem	 upozornit	 a	 poskytnout	 mu	 přiměřenou	
dodatečnou	lhůtu	k	převzetí	zboží.	

9.	Ukončení	smlouvy	
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V	případě,	 že	 kupující	 nepřevezme	 objednané	 zboží	 do	 20	 kalendářních	 dnů	 ode	 dne	
obdržení	výzvy	k	odběru,	je	prodávající	oprávněn	od	kupní	smlouvy	týkající	se	předmětného	
zboží	 odstoupit.	 V	takovém	 případě	 bude	 kupujícímu	 účtován	 poplatek	 za	 storno	 ve	 výši	
uhrazené	 zálohy,	 byla-li	 uhrazena,	 nedohodnou-li	 se	 strany	 jinak,	 tento	 poplatek	 bude	
započten	s	již	uhrazenou	zálohou.	

Po	dodání	zboží	prodávajícím	kupujícímu,	a	nejedná-li	se	o	zboží	na	míru,	je	možné	ukončit	
kupní	 smlouvu	 pouze	prostřednictvím	 písemné	 dohody	s	 prodávajícím,	 a	 to	 při	 splnění	
podmínky,	 že	 zboží	 bude	 nepoužité,	 nepoškozené,	 s	 kompletním	 příslušenstvím	 a	 pokud	
možno	v	originálním	obalu.	

10.		Záruční	podmínky	a	odpovědnost	za	vady	

Odpovědnost	 za	 vady	 a	 záruka	 za	 jakost	 zboží	 se	 ve	 vztahu	 ke	 kupujícímu	 řídí	 zákonem	č.	
634/1992	Sb.,	o	ochraně	spotřebitele,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	zákonem	č.	89/2012	
Sb.,	občanský	zákoník,	v	aktuálním	znění,	vystupuje-li	 v	postavení	kupujícího	spotřebitel	ve	
smyslu	 §	 419	 občanského	 zákoníku.	 Při	 uplatnění	 vad	 zboží	 je	 kupující	 povinen	 prokázat	
řádné	nabytí	reklamovaného	zboží.	

Odpovědnost	za	vady	a	záruka	za	 jakost	zboží	se	ve	vztahu	ke	kupujícímu	řídí	reklamačním	
řádem	prodávajícího.	

11.			Jakost	zboží,	práva	z	vadného	plnění	a	reklamace	

Reklamace	a	jejich	vyřízení	se	řídí	Reklamačním	řádem	vydaným	prodávajícím.	

13.		Osobní	údaje	a	jejich	ochrana	

Informace	pro	kupujícího	ve	smyslu	čl.	13	Nařízení	Evropského	parlamentu	a	Rady	2016/679	
o	 ochraně	 fyzických	 osob	 v	 souvislosti	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	 jsou	 dostupné	 na	
prodejně	 prodávajícího	 na	 adrese	 Jesenická	 410,	 251	 01	 Dobřejovice	 a	 dále	 pak	 na	
internetových	stránkách	www.zeusbike.cz.	

14.		Závěr	

Tyto	 podmínky	 má	 prodávající	 k	dispozici	 na	 prodejně	 na	 adrese	 Jesenická	 410,	 251	 01	
Dobřejovice	a	dále	jsou	pak	zveřejněny	na	internetových	stránkách	www.zeusbike.cz.	

Pokud	nebude	dohodnuto	 jinak,	veškerá	korespondence	související	 s	kupní	 smlouvou	musí	
být	 druhé	 straně	doručena	písemně,	 a	 to	 elektronickou	poštou,	 osobně	nebo	doporučeně	
prostřednictvím	provozovatele	poštovních	služeb	(dle	volby	odesílatele).	

Emailová	adresa	prodávajícího	je		info@zeusbike.cz	

Všechna	další	ujednání	mezi	prodávajícím	a	kupujícím	(např.	změny	a	doplňky	kupní	smlouvy	
nebo	těchto	Podmínek)	vyžadují	písemnou	formu.	
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Veškeré	 změny	 adresy	 dodání	 zboží	 či	 služeb	 je	 povinen	 kupující	 bez	 odkladu	 oznámit	
prodávajícímu.	

Případné	 spory	 mezi	 Prodávajícím	 a	 Kupujícím	 -	 spotřebitelem	 mohou	 být	 řešeny	
mimosoudně,	a	to	prostřednictvím	České	obchodní	 inspekce,	dle	zákona	č.	634/1992	Sb.,	o	
ochraně	spotřebitele,	ve	znění	pozdějších	předpisů).	

Uzavřením	 kupní	 smlouvy	 kupující	 souhlasí	 s	 těmito	 Podmínkami	 a	 potvrzuje,	 že	 je	
s	obsahem	 Podmínek	 v	 plném	 rozsahu	 seznámen	 a	 výslovně	 je	 přijímá,	 prohlašuje,	 že	
Podmínkám	 rozumí,	 a	 že	 veškerá	 ustanovení	 těchto	 Podmínek	mohl	 rozumně	 očekávat	 a	
nejsou	pro	něj	překvapivá.		

Tyto	Podmínky	jsou	platné	a	účinné	od	27.3.2019.	

	


