
 

Obchodní podmínky 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Kupující provedením objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami. Podmínky blíže 

vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a ve svém 

aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou 

součástí. 

2. Prodávající dodá zboží na základě elektronického formuláře, který zákazník při 

objednání vyplní. 

CENA DOPRAVY – ĆESKOU POŠTOU – 120,– 

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA – 99,– 

VČETNĚ DOBÍREČNÉHO 

II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní 

smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu: 

 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný 

druh zboží 

 vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR 

 vybavené český minávody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, 

je-li to pro daný druh zboží obvyklé 

III. Objednání zboží, uzavření smlouvy 

1. Podmínkou uzavření smlouvy o koupi je vyplnění elektronické objednávky. 

2. Prodávající je podle charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na 

přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky 

vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku 

požadovaným způsobem autorizovat, může objednávku stornovat. Některé obrázku 

u zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusejí se zcela shodovat s výrobkem. 

Zejména pokud se jedná o doplňkovou výbavu. Rozhodující je vždy popis u výrobku. 

IV. Cena a placení Ceny uvedené na webových 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. 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 dodacím listem. 



 

V. Dodací lhůta V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající předat k přepravě do 

4 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění 

je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je 

převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění 

dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat 

přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný 

srovnatelný výrobek. 

VI. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od 

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, vrácené zboží 

musí být v obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit 

známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, 

návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží 

pojistit. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během 

přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. 

Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem 

dohodnutým způsobem do 14 dnů od data doručení. 

Storno objednávky ze strany kupujícího – **kupující má právo odstoupit od objednávky 

kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před 

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli dodavatele, 

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož 

i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel 

jejich originální obal. 

5. při poruše, nebo nefunkčnosti reklamního dárku, který byl u zboží dodán zdarma, 

pouze jako forma marketingové podpory prodeje, 

VI. Záruční podmínky a reklamace 

1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců 

s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží 

kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. 

2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím 



 

3. O délce záruční doby u jednotlivých typů produktů se zákazník může dozvědět v těchto 

obchodních podmínkách (viz. bod 1). 

4. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv 

pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným 

výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale 

stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. 

5. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového 

obchodu a právním řádem, platným v ČR. 

6. Zboží reklamujte nejlépe přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá 

přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace, nebo najdete 

na www.najdiservis.cz 

7. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na našich 

WWW stránkách. Výměna nebo vrácení zboží po zákonné lhůtě je možné pouze 

v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. 

8. Zboží na reklamaci posílejte v obalu, doporučujeme Vám zboží pojistit. Neručíme za 

špatně zabalené zásilky. 

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou) 

**Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého 

návodu na obsluhu 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. 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 

(reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. 

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán 

nový výrobek. 

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo 

mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát 

zřetel a budou zamítnuty. 

Pokud kupující zjistí,že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen pak ještě ten den 

po převzetí zboží zašle reklamaci s fotodokumentací poškozeného výrobku a obalu 

doporučeným dopisem na adresu Hechter, Slezské nám. 12, 743 01 Bílovec 

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo: 



 

1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, 

právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze 

vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní 

ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu 

vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

3)jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému 

užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 4)jde-li o jiné 

vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny 

nebo odstoupit od kupní smlouvy 

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není 

stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. 

Rozpor s kupní smlouvou 

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která 

existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní 

smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc 

uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou 

věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou 

slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci 

o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní 

smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor 

existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže 

opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 

1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě 

prostřednictvím opravy 

2. přiměřeným snížením kupní ceny 

3. náhradním dodáním zboží 

4. odstoupením od smlouvy 

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné 

náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může 

požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. 

VII. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové 

stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky 

písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně 



 

podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující bez 

výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání 

objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně 

příp. expedičních a dopravních nákladů). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je 

kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve 

smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně 

stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 

409 a násl. Souhlasem s obchodními podmínkami zákazník zároveň vyjadřuje souhlas se 

zasíláním obchodních sdělení a reklamních nabídek na emailovou adresu uvedenou 

v objednávce. Odhlásit se z odběru těchto sdělení můžete kdykoli kliknutím na odkaz na konci 

obch. sdělení. 


