Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují
závazná pravidla pro vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží a
poskytováním služeb prodávajícího kupujícímu. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními
podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat. Novelizované Obchodní podmínky se
stávají platnými v den jejich zveřejnění na stránkách prodávajícího. Kupující je povinen se s
novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.
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I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany
závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují
práva a povinnosti firmy Palla Martin, IČ: 74596594, Dimitrovova 1969/15, 568 02, Svitavy, Česká
republika, dále jen „prodávající“ a jeho zákazníků, dále jen „kupující“, a ve svém aktuálním znění tvoří
obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím na www.bamboos.cz jsou závazné s výjimkou zjevné
chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení
zboží.
Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, kde je to
účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. 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.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží) nebo
vydané faktuře.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:




zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
vybavené českými návody k obsluze, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

V případě, že není možné spolu se zbožím odeslat i doplňkový předmět (dárek), který není momentálně
skladem, není právo na jeho vydání či na odstoupení od smlouvy. Doplňkový předmět (dárek) může být
kupujícímu zaslán dodatečně, a to přepravou zvolenou prodávajícím.

III. Místo plnění
Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na prodejně
předložit doklad o úplném zaplacení zboží a doklad totožnosti (OP, pas). Při odběru zboží jinou osobou
než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na
jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží
odešle nejpozději do tří pracovních dnů v závislosti na zvoleném způsobu platby. Kupující je povinen
zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, jsou odeslány prodávajícím kupujícímu
spolu se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
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 (informace ke stažení zde).
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, 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.

Dodací doba se může prodloužit v závislosti neočekávaných situací, za což jsou hlavě považovány: špatné
počasí, celní kontroly, svátky. V těchto případech bude kupujícímu tato informace neprodleně sdělena.
Ani v tomto případě nelze objednávku ze strany zákazníka bezplatně zrušit! Zrušení nedodané zakázky je
možné po 60 dnech od zaplacení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (e-mailová
komunikace).

V. Cena zboží a úhrada
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném
nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů
zboží. V případě tiskové chyby v ceně uvedené na internetových stránkách, může být objednávka
jednostranně zrušena ze strany prodávajícího. Ceny uvedené v obchodu www.bamboos.cz platí i při
platbě v hotovosti, na dobírku, převodem na bankovní účet, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní
cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na
běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení
jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas
nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží
až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a
kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při
platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném
zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balného, pokud se účtuje. Nejsme plátci DPH.

VI. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v
ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
Den dodání zboží dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1.

VII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez
ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v
přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy není
možné ode dne podání zásilky přepravci.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle na info@bamboos.cz nebo předá ve 14 denní
lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je
vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a
zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na
jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího
přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu
nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo
předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v
původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů
od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu
uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění
došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání
spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo
nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze
vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující
jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě,
stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na
základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Záruční doba na pleny a vkládací pleny je 24 měsíců od data převzetí zboží. V žádném případě nelze
zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Životnost plen a vkládacích plen je dána způsobem,
intenzitou užívání a péči o pleny. Intenzivním užíváním a nesprávným udržováním a ošetřováním může
být životnost plen a vkládacích plen nižší, než je záruční doba. V těchto případech je na posouzení
prodávajícího, zda reklamaci uzná a v jaké výši.
V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem (dárkem), tvoří tento předmětem také součást
dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se
zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od
ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu
a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží. Doplňkový
předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj
nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv
darovaného.
Možnost: Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení.

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté 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 parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné
(zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci
bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat
vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě
zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U 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.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
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; nebo
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.
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.

IX. Vyřízení reklamace
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a
následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým
nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího

z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Zákazník je povinen
prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí, zkontrolovat úplnost a správnost zásilky. Pokud
zjistí, že je dodaná zásilka neúplná, je zákazník povinen toto reklamovat písemně, na email
info@bamboos.cz, a to nejpozději do následujícího dne ode dne převzetí zásilky. Na pozdější reklamace
ohledně neúplnosti zásilky pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen
zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro
přebírání zboží na prodejnách!!! (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem
nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi
poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího
listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na
pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky na info@bamboos.cz, měl by
uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury, popis závady a požadavek na způsob vyřízení
reklamace.
Interaktivní formulář zde.
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.
Prodávající je 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 v této lhůtě sdělí elektronickou poštou. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost 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, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace
kupujícího informovat podle jeho požadavku mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

X. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující
neodmítne.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením
podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho
využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a
prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání
pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Závěrečné ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a
kupujícího (zákazník, spotřebitel, uživatel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky.
Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o
ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních
předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují
na podnikatele, obchodním zákoníkem v platném znění.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty.
Takto šířená reklama se nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům
kupujícího nebo kupujícího obtěžuje.
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná
v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 01.01.2014.
Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

