
Obchodní podmínky 
platnost od 1.1.2015 

 

1. Základní ustanovení 
1.1. V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 
vydává společnost ELIX spol. s r.o. tyto všeobecné obchodní podmínky. 

 
1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami 
kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ELIX spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a na 
straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). 

 
Prodávající: 
ELIX spol. s r.o., IČ 15890180 , se sídlem Jablonecká 358/25, 190 00 Praha 9, je společností 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 
1125, zabývající se prodejem radiokomunikační techniky jak dalším prodejcům, tak i 
spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“. 

 
Kupující: 
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese  
www.elix.cz (dále jen eshop) anebo prostřednictvím standardního kamenného obchodu 
prodávajícího. 

 
1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito 
smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Jedná-li kupující 
při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem 
č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174. 

 
1.4. Společnost ELIX spol. s r.o. jako prodejce radiokomunikační techniky - při zahájení 
obchodních vztahů předkládá kupujícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní 
subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je 
povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. 

 
1.5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito 
VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy 
souvisejícími. 

 
1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, 
nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či 
patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno 
jinak. 

 
1.7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění 
objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. 

 
1.8. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je 
kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost 
se s nimi seznámit. 
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1.9. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, 
přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo 
služby. Dle Ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku poskytne společnost ELIX spol. s r.o. 
spotřebiteli v textové podobě kromě znění kupní smlouvy i znění všeobecných obchodních 
podmínek. 

 
2. Bezpečnost a ochrana informací 

2.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze  
k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. 
s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží 
(sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za 
účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými 
zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.2. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, 
nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na 
nákupních dokladech. 

 
2.3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních 
údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného 
vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a 
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

 
2.4. Kupující tímto dále uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a 
užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů 
prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího/název obchodní firmy, adresu jeho 
bydliště/sídla firmy, doručovací adresu, datum narození, emailovou adresu a telefonní číslo. 

 
2.5. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. Kupující dává  
souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky. 

 
3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a 
to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v 
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. 

 
3.2. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním 
(prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření 
kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace 
tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou 
adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za 
to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. 

 
3.3. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy 
zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.Identifikační údaje kupujícího jsou 
zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či 
IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 

 
3.4. 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 údajů do objednávky. 

 
3.5 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech 
poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena 
samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího. Informace o 
cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje 
právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení 
objednávky. 

 
3.6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, 
včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. 

 
3.7. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na 
veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není 
nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zákoníku. 

 
3.8. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí 
uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má 
za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit 
jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh 
objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena 
odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením 
prodávajícím. 

 
3.9. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy 
uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky. 

 
3.10. 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. 

 
3.11. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje 
v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit 
jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil. 

 
3.12. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva 
je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem 
(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). 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. 

 
3.13. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto 
smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. 
Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán 
zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 

 
3.14. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za 
účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o 
jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních 
podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním 



objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na 
webových stránkách internetového obchodu www.elix.cz a je tak umožněna jejich archivace a 
reprodukce kupujícím. 

 
3.15. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

 
3.16. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je 
plátcem daně z přidané hodnoty. 

 
3.17. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle 
českého práva. 

 
4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou 
konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání 
zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace 
prostředky na dálku. 

 
4.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu 
časově určenou. 

 
4.3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny. 

 
4.4. Původní cena znamená cenu zboží či služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel 
bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných 
slevových akcích na provozovaném eshopu. 

 
4.5. Cenové kategorie jsou určeny takto: 

a) EU – koncový spotřebitel radiokomunikační techniky (vztahuje se na objednávky zadané 
jinak než přes e-shop), 
b) E-SHOP  – zákazník nakupující přes elektronický obchod na www.elix.cz , 
d) D – obchodník, dealer radiokomunikační techniky s obratem větším než 50.000,- Kč bez 
DPH (za poslední tři měsíce). 

Pokud si kupující není jistý, do jaké cenové kategorie bude zařazen, nebo není spokojen se svým 
současným zařazením, je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky. 

 
4.6. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 

a) platba v hotovosti nebo platební kartou při nákupu na kamenné prodejně (při platbě nad 
10000,- Kč účtujeme poplatek 1,8% z celkové částky), 

b) platba předem bankovním převodem, 
c) platba přes internetové rozhraní banky, 
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), 
e) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu). 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
 
 

5. Otevírací doba 
5.1. Obchod na adrese Klapkova 169/48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy: 

Pondělí-Čtvrtek:  9:00 –17:30 
Pátek: 9:00 – 16:30 

5.2. Objednávky přes internetový obchod na adrese www.elix.cz 24h 
denně, 7 dní v týdnu. 

5.3. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne: 
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do 17:30h 
5.4. Příjem objednávek pro expedici ještě týž den: 

do 12.00h 
 

6. Objednávání 
6.1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se 
před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky 
(PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky 
zboží. 

 
6.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po 
jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na 
objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / 
e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální 
situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s 
takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím 
spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na 
objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v 
okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího. 

 
6.3. Objednávat je možno následujícími způsoby: 
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.elix.cz , 
- elektronickou poštou na adrese sale@elix.cz nebo trade@elix.cz , 
- osobně, 
- faxem, 
- telefonicky. 

 
6.4. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo 
písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje: 
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího 
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH 
- kód a název zboží dle ceníku 
- jednotkovou cenu 
- způsob odebrání a dopravy 
- dodací adresu 
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží 
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité 

 
7. Odstoupení od smlouvy 

Podmínky uvedené v této části jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem – bod 7.1, 
ostatní případy jsou dány bodem 7.2 těchto VOP. 

 
7.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem: 

 

7.1.1. 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, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím a od 
kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud 
porušil jejich původní obal. 

 
7.1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 7.1.1. o jiný případ, kdy nelze od kupní 

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 
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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 elix@elix.cz . 

 
7.1.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavci 7.1.2. 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. 

 
7.1.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavci 7.1.2. obchodních podmínek vrátí 

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní 
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající 
je povinen vratit celou přijatou částku včetně všech vyfakturovaných nákladů–poštovné, balné atd. 
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 nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 
7.1.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 

7.1.6. 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. 

 
7.1.7. 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. 

 
7.2 Odstoupení od smlouvy když kupující není spotřebitelem: 

7.2.1. Kupující muže od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a 
to za podmínek stanovených v obchodním zákoníku - č. 513/1991 Sb. podle § 344 a následujících 
ve znění zákona o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb. Prodávající může také kupujícímu 
nabídnout náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce 
a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. 

 
7.2.2. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno 

na náklady kupujícího zpět. 
 

7.2.3. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 

7.2.4. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za 
účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupujícího je v souladu s zákonem o 
ochraně osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
8. Přeprava a dodání zboží 
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8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

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

 
8.3. 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. 

 
8.4. 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 nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v 
předávacím protokolu přepravce. 

 
8.5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu  
elix@elix.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e- 
mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození 
zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že 
se jedná o rozpor s kupní smlouvou. 

8.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 
9. Dodací podmínky 

9.1. Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, 
majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat 
a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

 
9.2. Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, 
Českou poštou nebo Zásilkovnou. Objednávky přijaté do 13:00 budou ještě týž den expedovány za 
předpokladu, že je objednané zboží skladem. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv po ČR do 
24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 

 
9.3 Zasílání přepravní službou - SLOVENSKO: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní 
službou PPL nebo Zásilkovnou. Objednávky přijaté do 13:00 budou ještě týž den expedovány za 
předpokladu, že je objednané zboží skladem. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv na 
Slovensku do 2-3 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 

 
9.4. Zasílání kurýrem (po Praze): Platí pro objednávky přijaté do 17:00 pracovního dne, které budou 
doručeny po Praze do 5 hodin od potvrzení objednávky obchodníkem ze strany prodávajícího. Cena 
přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 

 
10. Práva z vadného plnění 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 
2174 občanského zákoníku). 

 
10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 
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které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá, 

 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 
10.3. Ustanovení uvedená v odstavci 10.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného 
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

 
10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 
převzetí. 

 
10.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 
10.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je 
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě 
podnikání. 

 
10.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího 
reklamované zboží. 

 
10.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit 
reklamační řád prodávajícího. 

 
11. Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy 
ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. 

 
12. Závěrečná ustanovení 

12.1. 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. 

 
12.2. 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. 

 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 

 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování zásilek Elix spol. s r.o., Klapkova 
169/48, 182 00 Praha 8, adresa elektronické pošty elix@elix.cz ,telefon +420 284 680 656. 
. 
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