Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.12.2013
I. Úvodní ustanovení
V internetovém obchodě www.carhifiopava.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky,
které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel
internetových stránek www.carhifiopava.cz, společnost EAS Opava s.r.o., IČO: 24193569, se sídlem
Krnovská 691/169, Opava – Jaktař PSČ 747 07, vedená u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložce 38884 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č.
40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „zákon 40/1964 Sb.“) v platném znění a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ zákon 634/1992 Sb.“) v platném znění. Je-li smluvní
stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním
zákoníkem ( dále jen „zákon 513/1991 Sb.“) v platném znění.
II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle zákona 40/1964
Sb., pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp.
prodávající.
Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá
služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého
podnikání s těmito výrobky nebo službami.
III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje 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. 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.
IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí
uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku
zkontroluje objednávku. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí
tlačítka „smazat“. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“
bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na emailovou
adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající si
vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od kupujícího před odesláním
e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Na tuto skutečnost bude kupující před
odesláním objednávky předem upozorněn. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky
provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného
zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši
ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění
a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka
prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání
zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě
jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením
potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat
kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a
prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními
podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem
internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za
účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let 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.
V. Cena a platba

V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou
typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí

strany, společnost EAS Opava s.r.o má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s
nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost EAS Opava s.r.o má
právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek
předem na účet společnosti. V takovém případě společnost EAS Opava s.r.o zašle tyto peníze okamžitě
zpět na účet kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud dojde ke změně ceny, prodávající vždy telefonicky na
tuto skutečnost upozorní. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na
objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná
cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku
objednávky
Ceny uvedené na webových stránkách www.carhifiopava.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH.
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII.
Podmínky dodání zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu
zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po
vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží
kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává
nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a
kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až
po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a
prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu
dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu
jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od
okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem
platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání
potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než
zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až
od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud je zboží
skladem je dodací lhůta do dvou pracovních dnů, v případě, že objednané zboží není skladem nebo
není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat
spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V
tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou
nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
VII. Podmínky dodání zboží
Způsob platby a jejich ceny (poštovné a balné v ceně dopravy):
a) hotově v sídle firmy – Krnovská 691/169, 747 07 Opava - Jaktař
b) dobírkou prostřednictvím České pošty nebo DPD
c) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
e) na úvěr (úvěrová smlouva se společností Homecredit )
Způsob dopravy (platí pro celé ČR) a jejich ceny:
a) osobní odběr zboží v sídle firmy - Krnovská 691/169, 747 07 Opava - Jaktař
b) doprava Česká pošta nebo společnost DPD - 190 Kč (dobírka, úvěr, platba bankovním převodem)
c) doprava Česká pošta nebo společnost DPD - 0 Kč (platba bankovním převodem při odběru
nad 5000,- Kč )
Kupující, který je podnikatelem je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup
doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet
balíků, neporušenost balíku, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je
oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např.
neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je
nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info
@carhifiopava.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 kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se
nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše
uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící
zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.
VIII. Záruka a servis
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po
dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li na
webových stránkách www.carhifiopava.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu
jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne

převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V
případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka. Záruka se vztahuje na
výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným
zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým
poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem,
ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti.
Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad reklamační řád prodávajícího, tvořící
nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na
dálku. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu
nejpozději do 14. dne od převzetí věci, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem
info@carhifiopava.cz nebo na adresu EAS Opava s.r.o., Krnovská 691/169, 747 07 Opava Jaktař s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme
kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým
dodáním nebo odesláním na adresu sídla firmy EAS Opava s.r.o., Krnovská 691/169, 747 07 Opava –
Jaktař (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno
na jeho náklady zpět). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno
nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro
odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu
kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde
poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací
není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si
vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní
cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající
zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile
prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat
a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně,
nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo
vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku kupujícího, buď
odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy
kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).
Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím
lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální
obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii.
X. Závěrečná ustanovení
Společnost EAS Opava s.r.o. se sídlem Krnovská 691/169, 747 07 Opava - Jaktař, jakožto
provozovatel internetového obchodu www.carhifiopava.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu
www.carhifiopava.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky
platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání
elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami 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.

