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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Prodej personalizovaných výkladů na www.astrohled.cz
1.1.1 Internetový prodej personalizovaných výkladů na www.astrohled.cz je provozován společností
E.M.A. Europe s.r.o, se sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha – Staré Město, IČ 273 98 307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678
(dále jen „Provozovatel“)
1.1.2 Kontaktní údaje provozovatele:
-adresa pro doručování: Kozí 5/916, 110 00, Praha – Staré Město
-elektronická adresa: info@astrohled.cz

1.2 Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní
podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,
že se s uvedenými Obchodními podmínkami seznámil a s jejich obsahem souhlasí.
1.2.2 Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo její příloze mají přednost před
ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Pokud však není v kupní smlouvě nebo její
příloze výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení
Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo její přílohou vyloučena nebo jinak
modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní
podmínky.

1.3 Definice a výklad pojmů
1.3.1 Prodávající / Provozovatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
1.3.2 Kupující / spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
1.3.3 Kupující /nikoli však spotřebitel- osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
1.3.4 Smlouva (spotřebitelská smlouva) – kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiná smlouva,
pokud smluvními stranami jsou spotřebitel na jedné straně a dodavatel (Provozovatel) na
druhé straně;
1.3.5 Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Kupujícím;
1.3.6 Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele. Tyto obchodní
podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy;
1.3.7 Kupní formulář – on-line systém provozovaný na internetu, jehož prostřednictvím lze uzavřít
kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. distančně;
1.3.8 Zboží – movité věci nabízené na internetovém obchodě;



2 NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ
SMLOUVY

2.1 Nabídka zboží
2.1.1 Nabídka zboží je uvedena na stránkách www.astrohled.cz v několika kategoriích.
Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku učinění objednávky kupujícím dostupné, proto si
Provozovatel vyhrazuje možnost dodat objednané zboží kupujícímu v náhradním termínu, jež
mu Provozovatel sdělí. V tomto případě má kupující právo stornovat svou objednávku (tj.
odstoupit od kupní smlouvy).
2.1.2 Po kliknutí na vybrané zboží uvedené v internetovém obchodě se kupujícímu zobrazí popis
zboží, jeho cena včetně DPH a případně fotografie výrobku. U výrobku je zpravidla uvedeno,
zda je skladem či nikoli. Kupující může zaslat dotaz, týkající se jím vybraného zboží, popř. se
zapojit do diskusního fóra, týkajícího se konkrétního zboží.

2.2 Objednávka zboží
2.2.1 Pokud má kupující zájem o zboží nabízené Provozovatelem, pak jej objedná kliknutím na
nápis „Objednat“. Potom kupující vyplní své kontaktní údaje, zvolí druh objednávaného zboží,
druh platby a způsob doručení zboží. Předtím, než kupující odešle objednávku, má povinnost
celou objednávku a zadané kontaktní údaje zkontrolovat. Kupující má možnost měnit a
kontrolovat uvedené údaje.
2.2.2 Pokud kupující s objednávkou souhlasí, pak kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ bude jeho
objednávka přijata ke zpracování. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazné a
považují se za návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.3 Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy
2.3.1 Provozovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky, a to nejpozději do 3 dnů od učinění
objednávky. Přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze
serveru provozovatele, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Pokud
se prodávající do uvedeného termínu nevyjádří, nezakládá to kupujícímu právo předpokládat,
že objednávka je potvrzená.
2.3.2 Potvrzení objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní
smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení
objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu; tento způsob uzavření kupní smlouvy se
neuplatní, pokud kupující má zájem o tzv. osobní odběr v provozovně Provozovatele (viz. čl. .
Obchodních podmínek). Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu
potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn objednávku
stornovat.

2.4 Volba zákona
2.4.1 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se kupní smlouva zákonem č. 40/1964 Sb., občanským
zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen
„Zos“). 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.
2.4.2 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze
pro kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro kupujícího – podnikatele, užijí se tyto
Obchodní podmínky na kupní smlouvy bez ohledu na to, v režimu kterého zákona byly
uzavřeny.

2.5 Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky
2.5.1 Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a převést na



něj vlastnické právo a kupující je povinen zaplatit Provozovateli sjednanou kupní cenu.
2.5.2 Kupní cena může být uhrazena následujícími způsoby:
- platba při dobírce – kupující uhradí kupní cenu za zboží při jeho převzetí. Objednané zboží je
kupujícímu dodáno do místa uvedeného v objednávce.
- převodem z účtu – Provozovatel zašle kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce údaje
nezbytné pro převod částky na bankovní účet Provozovatele. Kupní cena je uhrazena dnem
připsání částky na účet Provozovatele. Po připsání finančních prostředků na účet
Provozovatele, bude zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce jako doručovací
adresu, případně vyzvednuto osobně v místě provozovny obchodu.
- platba platební kartou – kupující uhradí kupní cenu za objednané zboží v okamžiku jeho
objednání, tj. při vložení zboží do nákupního košíku a odeslání objednávky ke zpracování.
Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje potřebné pro provedení bankovní transakce. Po
připsání finančních prostředků na účet provozovatele, bude zboží odesláno na adresu
uvedenou v objednávce jako doručovací adresu, příp. vyzvednuto osobně v místě
provozovny.
- hotově při osobním převzetí – kupní cena je uhrazena osobně kupujícím v provozovně
Provozovatele, nacházející se na adrese uvedené v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek. Zboží je pak
osobně předáno kupujícímu v této provozovně.

2.6 Osobní odběr
2.6.1 V případě osobního odběru zboží kupujícím, je kupní smlouva uzavřena okamžikem
odevzdání tohoto zboží kupujícímu. Ustanovení čl. 2.3. Obchodních podmínek se v tomto
případě neužijí. I v tomto případě je však potvrzení o přijetí objednávky Provozovatelem
nezbytné pro vyřízení objednávky Provozovatelem.
2.6.2 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle Provozovatel kupujícímu zprávu, že jím
objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Zároveň v této e-mailové zprávě Provozovatel
kupujícímu sdělí provozní dobu provozovny, lhůtu k převzetí zboží a další údaje nezbytné
k vyzvednutí objednaného zboží.
2.6.3 Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě uvedené Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn
prodat zboží jinému zájemci nebo dodat objednané zboží na náklady kupujícího
prostřednictvím poštovního přepravce.
2.6.4 Je-li kupní smlouva uzavřená při osobním odběru v provozovně Provozovatele, pak kupující
nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle čl. 3.1.1. obchodních podmínek.

3 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem
3.1.1 Je-li kupujícím spotřebitel (jak je chápan dle ust. § 52 odst. 3 OZ), pak má právo odstoupit od
smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě
odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit Provozovateli dodané zboží, a to
v bezvadném stavu spolu s veškerým příslušenstvím a doklady, jež obdržel na adresu sídla
Provozovatele.
3.1.2 Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující
uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
3.1.3 Kupující však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy,
- pokud dodaným zbožím byla audio nebo video nahrávka nebo počítačový program a
spotřebitel porušil originální obal;
- pokud dodaným zbožím byly noviny, periodika nebo časopisy;
- byl-li původní obal poškozen nebo zničen;
- bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím;
- nevrátil-li spotřebitel zboží kompletní, tj. se vším příslušenstvím a doklady;
- nepřiložil-li ke zboží originální doklad o koupi.
3.1.4 Odstoupí-li kupující oprávněně od uzavřené kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit



kupujícímu uhrazenou kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od
smlouvy. Při vrácení kupní ceny složenkou, bude kupní cena snížena o náklady na odeslání
složenky. Provozovatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených
s vrácením zboží. Provozovatel má tak nárok na odečtení nákladů spojených s opětovným
balením, poštovným apod.
3.1.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3 Obchodních podmínek, oznámí mu
Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř.
je uskladní na náklady kupujícího; pro tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 516 a
násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.
3.1.6 Na kupní smlouvu uzavřenou při osobním odběru v provozovně Provozovatele (čl. 2.6) se
shora uvedená ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím –
spotřebitelem nepoužijí; kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy
uzavřené při osobním odběru za podmínek uvedených v občanském zákoníku (§ 588 a násl. a
§ 612 a násl. občanského zákoníku).
3.1.7 Kupující je povinen zboží, ohledně něhož odstupuje, vrátit na adresu sídla Provozovatele, a to
buď osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy. Zboží nelze vracet jeho zasláním na
dobírku, takovéto zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány.

3.2 Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – podnikatelem
3.2.1 Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí osoby uvedené v ust. § 2 odst. 2
Obchodního zákoníku.
3.2.2 Kupující – podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy jen v případech stanovených
smlouvou nebo zákonem. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné
porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším
než 21 dnů.
3.2.3 Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující
uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
3.2.4 V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu
kupní cenu; ustanovení čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen a čl. Obchodních podmínek Chyba:
zdroj odkazu nenalezense použije přiměřeně.

3.3 Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem
3.3.1 Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy,
- došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží,
- došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží,
a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení
nákladů na přepravu.
3.3.2 Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 3.3. Obchodních podmínek, je Provozovatel
povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout
kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo
celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet a to v
nekratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dní.

4 DODÁVKA ZBOŽÍ

4.1 Termín dodání
4.1.1 Zboží, které má Provozovatel skladem, je obvykle dodáváno ve lhůtě do 7 pracovních dnů
ode dne uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech je termín dodání sjednán s kupujícím
individuálně.



4.2 Způsob dopravy a náklady přepravy
4.2.1 Způsob dodání zboží je závislý na zvoleném způsobu zaplacení kupní ceny. Místo dodání je
určeno kupujícím při odeslání objednávky.
4.2.2 Náklady na dopravu zboží jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží.
Informace o cenových podmínkách dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového
obchodu v sekci „Jak nakupovat“.

4.3 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
4.3.1 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno.
4.3.2 Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího
okamžikem, kdy Provozovatel předal zboží dopravci.

4.4 Prohlídka zboží kupujícím
4.4.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Zjistí-li
kupující vady zboží, je povinen tyto vady oznámit Provozovateli ihned po jejich odhalení.
4.5 Ustanovení čl. 4 se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitel či nikoliv.

5 ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Záruční podmínky pro kupujícího – spotřebitele
5.1.1 Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že zákon stanoví pro
určité zboží odlišnou délku záruční doby, pak platí tato zákonná záruční doba. Doba trvání
záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje
kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.
5.1.2 Provozovatel není povinen vydávat záruční listy. Dostatečným dokladem, z něhož vyplývá
právo na záruku je Provozovatelem dodaný doklad o koupi zboží (faktura).
5.1.3 Záruka zaniká
- uplynutím záruční doby
- neodbornou instalací nebo manipulací se zbožím, zanedbáním péče o zboží uvedené
v dokumentaci, s výjimkou případů, kdy pokyny v návodu byly nesprávné.
5.1.4 Záruka se nevztahuje
- na běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží,
- na vady, pro které bylo zboží prodáváno za nižší cenu,
- na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
- na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci
ke zboží,
- na vady způsobené vis maior (vyšší mocí),
- na doporučení, prohlášení, rady a informace uvedené ve výstupu placených aplikací.
5.1.5 Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech
zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. V případě nepřesných údajů
uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách Provozovatele, které se liší
podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží, se přiměřeně použijí ustanovení o
shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.
5.1.6 Doporučení, prohlášení, rady a informace uvedené ve výstupu placených aplikací nejsou navržená ani
určená jako náhrada psychologického, právního, daňového, finančního nebo ekonomického
poradenství. Vlastní dodržování doporučení je mimo zodpovědnost prodávajícího a
provozovatele. Každý uživatel výstuup placených aplikací je za své jednání osobně zodpovědný.
Prodávající ani provozovatel nepřebírají za jednání osoby, která se doporučeními, radami a
dalšími informacemi řídí, žádnou zodpovědnost.
5.2 Záruka za jakost pro kupujícího – podnikatele
5.2.1 Provozovatel poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji



poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne, který je uveden
výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z
vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.
5.2.2 Ustanovení čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí
přiměřeně. Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či
distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.3 Reklamace
5.3.1 Místem uplatnění reklamace je sídlo Provozovatele uvedené v čl. 1.1.1 Obchodních
podmínek. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, pak je místem
uplatnění reklamace tento podnikatel, uvedený v záručním listě. Není-li ke zboží vydán
záruční list, je místem uplatnění reklamace sídlo Provozovatele.
5.3.2 Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) zboží tak, že zašle
reklamované zboží do sídla Provozovatele uvedené v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek spolu
s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží
(faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis
vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
5.3.3 Kupující – spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů; tj. do
30 dnů ode dne předání vadného zboží. Tato úprava se nepoužije na kupujícího –
podnikatele.
5.3.4 Provozovatel je povinen dodat kupujícímu – spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy
a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího
trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.
5.3.5 Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na to, aby vada byla včas a řádně odstraněna.
Není-li to možné, může kupující požadovat výměnu věci, případně přiměřenou slevu z kupní
ceny. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc byla řádně užívána, má
kupující právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od smlouvy.
5.3.6 V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou
manipulací apod.), vzniká Provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti
s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně
reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li
takto vzniklé náklady uhrazeny, má Provozovatel právo na zadržení neoprávněně
reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
5.3.7 V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na
jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží
v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit. Chybějící záruční list však nepředstavuje neúplnou dodávku.

6 Ochrana osobních údajů
6.1 Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje získané
od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu, tj. pro účely
uzavření kupní smlouvy a dodání zboží.
6.2 Provozovatel shromažďuje adresní a identifikační údaje (jméno, bydliště, datum narození,
telefon, e-mailovou adresu, bankovní spojení) kupujících v rozsahu nezbytném pro uzavření
kupní smlouvy. Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou
externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v tom rozsahu, který je
nezbytný pro doručení objednaného zboží, příp. bance při úhradě kupní ceny převodem z účtu.
Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních
údajů, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a
shromažďováním.
6.3 Kupující má v souladu s ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým



osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Dále má Kupující právo požadovat po
Provozovateli vysvětlení, pokud se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních
údajů v rozporu se zákonem a další práva vyplývající z ust. § 21 zákona o ochraně osobních
údajů.

7 Závěrečná ustanovení
7.1 Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo
na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu
české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží.
7.2 Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na
základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
7.3 Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou
přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je
český jazyk.
7.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů
neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních
částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
7.5 Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně,
změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.


