Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení
1. Internetový obchod provozuje Klára Zítková, IČO 69543534.
2. Kontaktní adresa je výhradně na adrese Antikvariát Café, Antala Staška 34, 140 00
Praha 4. Provozovatel není plátcem DPH.
3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Antikvariát
Café.
4. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Uživatelský účet
1. Kupující si může vytvořit registraci v internetovém obchodě Antikvariát Café. Na
základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující
provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a měnit své údaje v
rámci uživatelského účtu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž je heslo
bezpečně šifrováno tak, aby jej nebylo možné odhalit ani třetí stranou, ani samotným
prodávajícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího.

III.
Uzavření kupní smlouvy
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3. Internetový obchod obsahuje mimo jiné i informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Aktuální informace jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu (dále „objednávka“).
5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí
objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedené při vytváření objednávky.
6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či
Obchodní podmínky.
7. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující stvrzuje,
že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

IV.
Cena zboží a platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v sekcích Jak nakupovat,
Způsoby doručení, Platební metody nebo při vytváření objednávky.
2. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

V.
Odstoupení od Kupní smlouvy
1. Kupující může v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, 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.
2. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této
smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, pro tyto účely
může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na stránkách
elektronického obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo
jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího. Adresy jsou uvedeny v sekci Kontakty.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

4. 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.
5. Zboží musí být zasláno doporučenou zásilkou a ve stavu, v jakém je zákazník
převzal.
6. Rizika spojená se zpětným zasláním zboží nese zákazník (doporučujeme vám proto
zboží řádně zabalit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zásilku poslat doporučeně,
popřípadě zboží větší hodnoty pojistit).
7. Pokud kupující zboží zašle zpět řádně a včas, vrátí provozovatel kupujícímu
uhrazenou kupní cenu vráceného zboží bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů
po obdržení zboží) zasláním na bankovní účet zákazníka nebo dle dohody.

VI.
Přeprava a dodání zboží
1. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového
formuláře webového rozhraní obchodu.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující
zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s
uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit.
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.
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. Na případnou pozdější reklamaci, týkající se
porušení obalu zásilky neoznámenou přepravci při převzetí zboží, nemusí být brán
zřetel.
5. Objednané zboží je prodávajícím expedováno kupujícímu zpravidla následující
pracovní den po objednání, není-li ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak. V
případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od přijetí
objednávky prodávajícím a není-li tato skutečnost uvedena ve webovém rozhraní
internetového obchodu, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o
předpokládaném termínu dodání.
6. Prodávající se zavazuje po dobu 7 dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané
zboží pro kupujícího, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Jestliže nebude v
této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, prodávající může nabídnout
objednané zboží k dalšímu prodeji.

VII.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že nové zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží
vlastnosti, které si strany ujednaly.
2. Ustanovení uvedená v odst. VII.1. těchto 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.
3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Antikvariát
Café, Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem
na sortiment prodávaného zboží.
4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho
užití v rozporu s jeho určením.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. 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. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2017.

