
Obchodní podmínky 

 

Společnost Lagardere Active ČR, a.s. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872 IČ: 61058297, 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3912 (dále též jen jako 
„Prodávající“), nabízí za dále uvedených podmínek třetím osobám (dále též jen jako 
„Zákazník“) možnost využití nabídky na dodávku (nákup) zboží Prodávajícího, 
specifikovaného v sekci HappyHour na www.evropa2.cz (dále též jen jako „web“ a „zboží“).  

Nabídka je platná do vyprodání zásob. 

Pro uskutečnění nákupu zboží platí dále uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a 
upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka. Práva a povinnosti stran vyplývající 
z uzavřené smlouvy (obchodu) se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou 
na straně Zákazníka spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito smluvními podmínkami 
upraveny, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále též jen jako „o.z.“) a 
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li 
při uzavření smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah 
mezi Prodávajícím a Zákazníkem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. 

Návrh na uzavření smlouvy (objednávku) provede Zákazník prostřednictvím objednávkového 
formuláře umístěného v příslušné sekci webu. Odesláním elektronické objednávky Zákazník 
stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je respektovat. 

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, kdy samotná smlouva je uzavřena akceptací 
objednávky ze strany Prodávajícího, čímž vznikají mezi Prodávajícím a Zákazníkem 
vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito podmínkami, které jsou 
součástí smlouvy. 

Prodávající potvrdí objednávku elektronicky, zpravidla do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. Není – li objednávka Prodávajícím potvrzena, platí, že ji Prodávající neakceptoval, 
tj. smlouva uzavřena není. 

Je – li smluvní stranou na straně Zákazníka spotřebitel, tj. je – li uzavírána spotřebitelská 
smlouva ve smyslu příslušných ustanovení o.z., pak dále platí, že: 

a) náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Zákazníkem a 
jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb 
elektronických komunikací a 

b) Prodávající provádí archivaci uzavřených smluv v elektronické formě po dobu 5 let, 
přičemž archivované smlouvy nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám; 
informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy 
vyplývají z těchto podmínek, které proces jejího uzavření vymezují a 

c) smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž Zákazníkovi je umožněno 
zkontrolovat a měnit vstupní údaje obsažené v objednávce, které do objednávky 
vložil,  a to před jejím podáním; případné zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat 
před podáním objednávky lze opravit i na základě upozornění učiněného 
Zákazníkem vůči Prodávajícímu elektronickou formou na adresu 
prodej@evropa2.cz, nejpozději do 2 hodin po podání objednávky, před akceptací 
objednávky; Prodávající odešle po zadání objednávky Zákazníkovi informaci o 
jejím obdržení, obsahující vstupní údaje objednávky zadané Zákazníkem pro účely 
zjištění případných chyb a jejich opravy; tato informace není akceptací objednávky 
a 



d) poskytne – li Zákazník při uzavírání smlouvy osobní údaje, dává tímto současně 
souhlas k zaznamenání osobních údajů Prodávajícím jako správcem pro účely 
plnění smlouvy a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data poskytnutí plnění 
dle smlouvy a 

e) Zákazník bere na vědomí svá oprávnění dle z.č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese 
Prodávajícího písemně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na 
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, jakož i další 
práva vymezená uvedeným právním předpisem a 

f) Zákazník má právo podle § 53 odst. 7 o.z. (s výjimkou dle ust. § 53 odst. 8 o.z.) 
odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez 
sankce; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží Prodávajícím, může od smlouvy 
odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce; odstoupení musí 
být učiněno tak, že Zákazník doručí Prodávajícímu do konce 14 - ti denní (resp. 1 
měsíční) lhůty oznámení o odstoupení, a to buď písemně na adresu sídla 
Prodávajícího, nebo elektronicky na adresu prodej@evropa2.cz s uvedením čísla 
objednávky; v případě, že Zákazník využije právo odstoupit od smlouvy, je povinen 
vrátit Prodávajícímu dodané zboží, a to zboží v neporušeném obalu, nepoškozené a 
nepoužívané, jinak je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Zákazníkovi právo na 
náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží; tím není dotčeno právo Zákazníka na 
odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce; Prodávající si vyhrazuje právo 
započítat svoji pohledávku na tuto náhradu, jakož i pohledávku na náhradu 
skutečných nákladů spojených s vrácením zboží proti pohledávce Zákazníka na 
vrácení zaplacené ceny; do 30 – ti dnů poté, kdy Zákazník odstoupí od smlouvy, 
vrátí - li Prodávajícímu v této lhůtě zboží, vrátí Prodávající Zákazníkovi uhrazenou 
kupní cenu zboží, sníženou o skutečné náklady Prodávajícího spojené s vrácením 
zboží, a to bezhotovostním převodem na účet sdělený Zákazníkem. 

g) Prodávající neposkytuje žádné poprodejní služby. 

 

Prodávající se zavazuje dodat zboží řádně, včas a bez vad. Prodávající dodá zboží 
Zákazníkovi tak, že odešle zboží prostřednictvím pošty nebo jiné osoby (přepravce) na adresu 
zadanou Zákazníkem v rámci objednávky ve lhůtě do sedmi pracovních dnů přičemž 
Zákazník bude oprávněn zboží převzít proti úhradě sjednané kupní ceny zboží a přepravného 
dle objednávky (dobírka). Společně s dodáním zboží poskytne Prodávající Zákazníkovi i 
příslušnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu. 

Zákazník se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za zboží sjednanou kupní cenu a uhradit 
přepravné, a to proti dodávce zboží. 

Případné vady zboží (reklamace) je Zákazník oprávněn uplatnit u Prodávajícího v souladu 
s právními předpisy, a to písemně na adrese sídla Prodávajícího, nebo elektronicky na 
prodej@evropa2.cz. Zákazník je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je obdržel. Případné vady je Zákazník povinen oznámit Prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 30 – ti dnů od dodání zboží. 
Oprávněné reklamace, resp. oprávněně reklamované vady je Prodávající povinen bezúplatně a 
bezodkladně odstranit, neuplatní – li Zákazník jiné právo z takových vad. 


