Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platí pro nákup v internetových i
kamenných obchodech provozovaných společností SW Lab, s.r.o. .
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
společnost SW Lab, s.r.o., Křižanovice 106, 68357 Křižanovice, IČ: 26937492, zapsané
v obchodním rejstříku spisová značka C 46582 vedená u Krajského soudu v Brně, a
kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží
uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

1.

Kontaktní údaje prodávajícího

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Název: SW Lab, s.r.o.
Sídlo: Křžanovice 106, 68357 Křižanovice
IČ: 26937492
DIČ: CZ26937492
Telefon: +420 725 325 661
Email: info@sweetkasa.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00 - 16.00
Bankovní spojení
Fio a.s. : 2000498784 / 2010

2.

Informace

Kupující
Kupujícím je „kupující – podnikatel“. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá

smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele
Objednávání zboží
Zboží lze objednat:
 mailem na adrese info@sweetkasa.cz
 telefonicky na čísle +420 725 325 661
 poštou
 v internetovém obchodě www.sweetkasa.cz

Ceny uvedeny v ceníku jsou smluvní a je možné je na základě dohody měnit. Prodávající si vyhrazuje
právo změny ceny.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.
Platební podmínky:
platba dobírkou smluvnímu dopravci

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze orientační. Nemusí vždy úplně přesně vzhledem
odpovídat nabízenému zboží.

3.

Doručování zboží

Termín dodání, který uvádíme v informativním
e-mailu, který automaticky přijde ke každé
objednávce, je pouze orientační
a může se tedy lišit od skutečného termínu dodání zboží.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době a porušení tak svou povinnost, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však
300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu
novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a
náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné
výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Nebo podle obecných
ustanovení tedy § 1968 a následující občanského zákoníku je strana, která se dopustila porušení
smlouvy, povinna uhradit druhé straně náklady vzniklé takovým porušením (např. poštovné, balné,
manipulační poplatek).
Kupující je povinen ihned při převzetí objednaného zboží zkontrolovat obsah. Pokud kupující zjistí
jakýkoliv rozdíl mezi daňovým, popř. dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství
nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový, popř. dodací list se
sériovými čísly výrobků, je povinen toto neprodleně ohlásit v naší prodejně.
Při osobním odběru je povinen toto nahlásit ihned při převzetí zboží a při převzetí od dopravce je
povinen toto nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí od dopravní služby. Pokud tak
neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brána zřetel.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odesílá prodávající kupujícímu
ihned se zbožím.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cena a způsob doručení zde:
 Dopravní službou DPD –

4.

Kupní smlouva

V případě uzavírání smlouvy přes prostředky komunikace na dálku je návrhem na
uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva
je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto
jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní
podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel
všechny podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat
doplnění podkladů od kupujícího v co nejkratší možné době. Lhůta k vyřízení reklamace
opět začne běžet dnem, kdy byly dodány vyžádané podklady kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před
uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se
již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato
částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6.

Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Ke každému zboží zakoupenému u společnosti SW Lab, s.r.o. je přiložen daňový doklad. V případě, že
zboží je označeno sériovým číslem je toto sériové číslo uvedeno buď přímo na daňovém dokladu, nebo
na přiloženém dodacím a záručním listu s vyznačenou záruční dobou v měsících. Převzetím zboží
stvrzuje zákazník svůj souhlas s níže uvedenými záručními podmínkami. Není-li ke zboží přiložen
záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

6.1

Jakost při převzetí

Pokud má při převzetí zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním para V takovém
případě je kupující oprávněn požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat
nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od
dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je
povinen v den převzetí zboží řádně zkontrolovat zda je neporušené a bez vad a dodané kompletní spolu
s jeho příslušenství.
Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na
zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit
nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící
příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti
zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však
možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě
zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na
přiměřenou slevu odpovídající vadě, za kterou prodávající odpovídá.

6.2

Zákonná práva z vad a poskytovaná záruka

V případě, že zboží zakoupil kupující-spotřebitel, odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí
zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na dodacím záručním
listu, na daňovém dokladu, obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada spotřebního zboží
v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí, pokud není prokázán opak. Pro kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

bezplatné odstranění vady opravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny;
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vady
může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí
kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci
neoprávněně odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy
odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá
pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit
právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k
použití.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

7.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní
údaje, popis závady popř. četnost výskytu a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Dle zákona o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních
dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu-spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně
odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění,
pokud se s kupujícím-spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má
kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z
ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, neběží na zboží nová
záruční doba.
O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel
spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace
poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu
přezkoumat reklamovaný výrobek.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nejmenších nutných vynaložených nákladů.
Zvláštní ustanovení:
Obrazovka

monitoru LCD je považována za vadnou, jestliže jsou na ní 3 špatné 3 pixely nebo
jestliže je na obrazovce monitoru více než 7 náhodných subpixelů nebo 2 dvoubody nebo 1
trojbod.

 Na

pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se
projevila před opravou

 Před

předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení
SW Lab, s.r.o. si zálohujte data. Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese společnost SW
Lab, s.r.o. odpovědnost!

 V případě,

že u produktu uvádíme záruku delší než 24 měsíců, která je dána kupujícímuspotřebiteli ze zákona, potom po uplynutí této doby si v rámci posouzení a vyřízení reklamace
přednostně vyhrazujeme právo na výměnu vadného zboží za podobné zboží s podobnými
parametry.

8.
Ochrana osobních
obchodních sdělení

údajů

a

zasílání

Kupující-spotřebitel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány,
shromažďovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za
účelem plnění předmětu smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Kupující-spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je
oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad
ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího, obchodních
sdělení, na elektronickou adresu poskytnutou v rámci plnění smlouvy. Kupující může prodávajícímu
sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti
s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající i kupující se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení vzájemných sporů.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

