I. Základní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti JAN
BEDNÁŘ KUBESO, (dále jen “společnost Kubeso”) od 1. července 2017, provozovaným na
webových stránkách kubeso.cz upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
společnost Kubeso, IČ 12186295, DIČ: CZ5411111574, se sídlem Trnkova 148, 628 00 Brno a
kupujícího. Právní vztahy se řídí neupravené těmito obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a veškeré smluvní vztahy
vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
1.2. Vymezení pojmů:
1.3. Kupující:
Zákazníkem našeho internetového obchodu kubeso.cz je kupující, kterým může být
s ohledem na platnou právní úpravu spotřebitel nebo podnikatel.
1.4. Prodávající:
JAN BEDNÁŘ KUBESO, IČ 12186295, DIČ: CZ5411111574, se sídlem Trnkova 148, 628 00
Brno.
1.5. Kupní smlouva:
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a
zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
II. Objednávka
2.1. Kupující je povinen vyplnit kontaktní informace a akceptovat tyto obchodní podmínek.
Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
2.2. Objednávka bude v rámci systému internetového obchodu konfigurována pomocí
objednávkového formuláře, který kupující vyplní tím způsobem, v konfigurátoru vybere
zboží a následně jej „přesune“ a/nebo „vloží“ do nákupního elektronického „košíku“,
následně zvolí způsob úhrady kupní ceny u vybraného zboží, zvolí potvrzení dodací adresy,
akceptuje znění obchodních podmínek a potvrdí přijetí informace o nákladech souvisejících
s dodáním objednaného zboží. Kupující po vyplnění objednávkového formuláře a před
zasláním objednávky prodávajícímu zkontroluje vložené údaje a po provedené kontrole
objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“ a „odeslat“ objednávku.
2.3. Zákazník po odeslání objednávky obdrží automaticky generovaný e-mail „potvrzení
objednávky“ na uvedenou e-mailovou adresu.
III. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky,
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před
uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případech, že se zboží již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo
také v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající
bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 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.

3.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, 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. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové
připojení, případně náklady na telefonní hovory uskutečněné na telefonní linku
prodávajícího) si hradí kupující sám. Kupující souhlasí s tím, že za účelem vyřízení
objednávky shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje: jméno, adresu, telefonní číslo a
e-mailovou adresu.
3.5. Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.
IV. Cena zboží a platba
4.1. Všechny ceny zboží jsou konečné, uvedené včetně daně z přidané hodnoty. Cena
uvedená u každého výrobku je platná, závazná v době podání objednávky. Cena
objednaného zboží, všechny poplatky, náklady spojené s balením a dodáním, a celková
hodnota nákupu je znázorněná v nákupním košíku a na potvrzení přijetí objednávky.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
4.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží umístěného na webových stránkách
internetového obchodu, zavádění nových produktů do prezentace internetového obchodu,
zavádění a rušení akčních nabídek v internetovém obchodu nebo provádění jejich úprav.
Výše uvedené právo nemá žádný vliv na cenu zboží v objednávkách podaných před datem
vstupu v platnost změn v ceně nebo změn podmínek akčních nabídek.
4.3. Způsob platby následuje podle volby kupujícího. Cenu zboží a další náklady spojené
s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit těmito způsoby:
•
v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od doručovatele,
•
platbou bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú.:
•
27-8687920247/0100 (Komerční banka, a.s.) ve lhůtě 3 dnů od potvrzení přijetí
objednávky,
•
online platbou realizovanou prostřednictvím platebního systému GP-webpay.
4.4. V případě provedení bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího kupující je
povinen uvést variabilní číslo uvedené v potvrzení a přijetí objednávky. V případě volby
provedení platby elektronickým způsobem, osobní údaje kupujícího potřebné pro realizaci
platby budou zpracovány Global Payments Europe, s.r.o., se sídlem V Olšinách 80/626, 100
00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936, DIČ: CZ27088936, Zapsán v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95419
V. Záruka
5.1. Záruční doba na nabízené zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
VI. Přeprava a dodání zboží
6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a uvést v
přepravném listu. Podepsáním přepravného listu doručovatele kupující souhlasí s převzetím
zboží a stvrzuje, že mu bylo doručeno mechanicky nepoškozené. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
6.3. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České
republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle objednaného zboží a
zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následujícího
•
doprava objednaného zboží v hodnotě do 2 000 Kč s DPH činí 150 Kč s DPH,
•
doprava objednaného zboží v hodnotě nad 2 000 Kč s DPH je zdarma.
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v
internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní 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. Odstoupení od kupní smlouvy musí
být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
7.2. V případě, že si kupující spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od
smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje
od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
7.4. V případě, že kupující spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné
náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který
je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů
od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než
mu kupující zboží vrátí. Zboží musí být vráceno vždy nepoškozené. Dodané zboží vrací
kupující prodávajícímu na vlastní náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. písm.
g) občanského zákoníku. Pokud bude zboží vráceno prodávajícímu za vlastní náklady,
vyhrazujeme si právo účtovat kupujícímu poplatek nepřevyšující náklady na vrácení zboží.
7.5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako
možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např.
v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), spotřebitel je povinen poskytnout
peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené
zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na
náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
VIII. Výhrada
8.1. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na rozdíly vyplývající z individuálního nastavení
(jiného rozlišení) počítače kupujícího v rozsahu barvy, poměru stran apod.) nemohou být
základem pro podání reklamace na zakoupené zboží. Společnost KUBESO použila veškeré
dostupné technické prostředky, aby byly barvy zboží zobrazeny co nejrealističtěji. Za
případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou
barvou zboží nenese společnost KUBESO odpovědnost.

IX. Ochrana osobních údajů
9.1. Informace o kupujících – fyzických osobách jsou uchovávány v souladu s platnými
zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve
znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním
a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění
smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
9.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně
dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti
kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním
rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
X. EET
10.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

