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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  podnikatele: Jana Červená, místo podnikání

Druíby  104,  338  42  Hrádek,  identikační  číslo:  74298917,  podnikajícího  na  základě  íivnostenského
oprávnění, úřad příslušný podle § 71 odst. 2. íivnostenského zákona: Městský úřad Rokycany (dále jen
„prodávající“)  upravují  v  souladu  s  ustanovením  §  1751  odst.  (1)  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský
zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnost
smluvních stran vzniklé v souvislost nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi  prodávajícím  a  jinou  fyzickou  osobou  (dále  jen  „kupující“)  prostřednictvím  webové  stránky
prodávajícího umístěné na internetové adrese  www.fotoreal.cz/obchod (dále jen „webová stránka“), a
to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). 

 2. Na webové stránce nabízí  prodávající  digitální  obsah v podobě e-knih  (dále  jen  „produkt“  nebo  „e-
kniha“).  Produkt  není  distribuován  na  hmotném  nosiči  (např.  CD),  ale  je  kupujícímu  zpřístupněn
elektronickou cestou, a to formou staíení z webových stránek prodávajícího nebo je zasílán jako příloha
elektronické  pošty  (dále  jen  „e-mail“)  na  adresu  elektronické  pošty  (dále  jen  „e-mailová  adresa“)
kupujícího.

 3. Prodej produktu je určen pouze pro Českou republiku. 
 4. Obchodní  podmínky  se  nevztahují  na  případy,  kdy  osoba,  která  má v  úmyslu  nakoupit  produkt  od

prodávajícího,  je  právnickou  osobou  či  osobou,  jeí  jedná  při  objednávání  produktu  v  rámci  své
podnikatelské činnost nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moíné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 6. Ustanovení  obchodních  podmínek  jsou nedílnou součást kup ní  smlouvy.  Kupní  smlouva  a  obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 7. Znění obchodních podmínek můíe prodávající měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnost vzniklá po dobu účinnost předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 8. Veškerá prezentace produktu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informatvního charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. (2)
občanského zákoníku se nepouíije.

 9. Webové rozhraní  obchodu obsahuje informace o produktech,  a to včetně  uvedení  cen jednotlivého
produktu.  Ceny produktů zahrnují všechny související poplatky. Ceny produktů zůstávají v platnost po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena moínost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 10. Webové rozhraní obchodu umoíňuje kupujícímu provádět nákup bez registrace. Registrace kupujícího a
vytvoření uíivatelského účtu není prodávajícím ani vyíadováno, ani nabízeno.

 11. Objednávku kupující  provede tak,  íe  vloíí  zvolený  produkt  do elektronického nákupního košíku.  Pro
objednání  produktů  v  košíku  klikne  kupující  na  tlačítko  „PŘEJÍT  DO  POKLADNY“  a  řádně  vyplní
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objednávkový formulář ve webovém rozhraní (dále jen jako „objednávka“). 
 12. Do  objednávkového  formuláře  vyplní  kupující  všechny  údaje  potřebné  k  vyřízení  objednávky.  Před

zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umoíněno  zkontrolovat  a  měnit  údaje,  které  do
objednávky kupující vloíil, a to i s ohledem na moínost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaíovány za správné.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutm na tlačítko „OBJEDNAT“.  Prodávající neprodleně po
obdríení objednávky toto obdríení kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího
uvedenou v objednávce.

 13. Prodávající je vídy oprávněn v závislost na charakteru objednávky či v případě pochybnost o pravost a
váínost objednávky  poíádat  kupujícího  o  dodatečné  potvrzení  objednávky  (například  písemně  či
telefonicky). Nebude-li objednávka kupujícím dodatečně potvrzena nejpozději do 7 kalendářních dnů od
výzvy prodávajícího, bude prodávající takovou objednávku povaíovat za nepodanou/neprovedenou.

 14. Smluvní  vztah  mezi  prodávajícím a kupujícím vzniká  doručením přijet objednávky  (akceptací) ,  jeí  je
prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

 15. Kupující souhlasí s pouíitm komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé  kupujícímu  při  pouíit komunikačních  prostředků  na  dálku  v  souvislost s  uzavřením  kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemí
tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 16. Kupní cena se hradí v korunách českých (Kč) a je třeba ji uhradit najednou v plné výši. Úhrada formou

splátek není přípustná.
 17. Dojde-li  ke  změně  kupní  ceny  produktu  poté,  co  byla  objednávka  kupujícím  odeslána,  plat pro

kupujícího cena uvedená v objednávce.
 18. Cenu  produktu  a  případné  náklady  spojené  s  dodáním  produktu  dle  kupní  smlouvy  uhradí  kupující

prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 670100-2208587401/6210, vedený
u společnost mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“). Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu dle
objednávky společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol = číslo objednávky. 

 19. Kupní cena je splatná:
 do 5 pracovních dnů od provedení objednávky v případě, íe kupující poíádal o dodání produktu před

uplynutm lhůty pro odstoupení, nebo
 do 14 kalendářních dnů od provedení objednávky v případě, íe kupující poíádal o dodání produktu aí

po uplynut lhůty pro odstoupení.
Závazek  kupujícího  uhradit  kupní  cenu  je  splněn  okamíikem  připsání  příslušné  částky  na  účet
prodávajícího.

 20. Neuhradí-li kupující kupní cenu do uvedené splatnost, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
 21. Prodávající  nepoíaduje  od  kupujícího  zálohu  či  jinou  obdobnou  platbu.  Tímto  není  dotčeno  právo

prodávajícího poíadovat  uhrazení  celé  kupní  ceny  ještě  před  odesláním  produktu  kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. (1) občanského zákoníku se nepouíije.

 22. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 23. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

prodávající  ohledně plateb  prováděných  na  základě kupní  smlouvy  kupujícímu doklad  o  zaplacení  –
fakturu.  Prodávající  není  plátcem  daně  z  přidané  hodnoty. Doklad  o  zaplacení –  fakturu  vystaví
prodávající  kupujícímu  po  uhrazení  ceny  produktu  a  zašle  jej  v  elektronické  podobě na  e-mailovou
adresu kupujícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ
 24. Objednaný produkt dodá prodávající kupujícímu jedním z následujících způsobů:

 Produkt bude kupujícímu umoíněno stáhnout z webové stránky prodávajícího prostřednictvím odkazu
ke staíení,  který  bude prodávajícím kupujícímu zaslán  e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.
Moínost staíení bude časově omezena na 20 dní od odeslání e-mailové zprávy s odkazem ke staíení.
Kupující bude moci stáhnout soubor aí 3x. Marným uplynutm této lhůty a (nebo) vyčerpáním počtu
staíení vyprší platnost odkazu bez nároku na náhradu škody kupujícímu. 



 Nebude-li (například z technických důvodů) ze strany prodávajícího moíné provést dodání produktu
dle předchozího bodu, bude produkt kupujícímu dodán přímo  jako příloha e-mailové zprávy, kterou
prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu kupujícího.

 25. Objednaný produkt bude výše uvedeným způsobem kupujícímu dodán prodávajícím  nejpozději  do 2
pracovních dnů
 od připsání plné úhrady dle objednávky na bankovní účet prodávajícího v případě, íe kupující poíádal

o dodání produktu před uplynutm lhůty pro odstoupení, kdy kupující bere na vědomí, íe dodáním
produktu zaniká kupujícímu právo od kupní smlouvy odstoupit, nebo

 od připsání plné úhrady dle objednávky na bankovní účet prodávajícího a zároveň ne dříve neí druhý
pracovní den od uplynut lhůty pro odstoupení, poíádal-li kupující o dodání produktu aí po uplynut
lhůty pro odstoupení.

 26. Neobdríí-li kupující produkt v uvedené dodací lhůtě, je povinen si nejprve zkontrolovat sloíku SPAM či
„hromadné“ v jeho e-mailové schránce.  Nenalezne-li kupující e-mailovou zprávu s dodáním produktu v
íádné ze sloíek své e-mailové schránky, je povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího.

 27. Doručování produktu je realizováno prostřednictvím internetové sítě a ze strany prodávajícího není nijak
zpoplatněno. Kupující bere na vědomí, íe aby mohl produkt v pořádku přijmout, musí mít moínost vyuíít
internetové připojení, ať jií vlastní či veřejné, a náklady s tm spojené si hradí sám. 

 28. V případě, íe je způsob dodání smluven na základě zvláštního poíadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tmto způsobem dodání.

 29. V  případě,  íe  je  z  důvodů  na  straně  kupujícího  nutno  produkt  doručovat  opakovaně  nebo  jiným
způsobem, neí bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 30. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. (1) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnáct (14) dnů od uzavření kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. Odstoupení od
kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě (nejpozději poslední
den této lhůty). Pro odstoupení od kupní smlouvy můíe (ale nemusí) kupující vyuíít vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jení tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy můíe
kupující  zaslat  na  e-mailovou  adresu  prodávajícího  obchod@fotoreal.cz nebo  poštou  na  adresu
prodávajícího. 

 31. V  případě  odstoupení  od  kupní  smlouvy  dle  bodu  30. obchodních  podmínek  se  kupní  smlouva  od
počátku ruší. 

 32. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle  bodu 30.  obchodních podmínek  vrát prodávající peněíní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnáct (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím , a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se oba jinak.

 33. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. (1) občanského zákoníku právo od
kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to aí do
doby  převzet produktu  kupujícím.  V  takovém  případě  vrát prodávající  kupujícímu  kupní  cenu  bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo na účet, ze kterého provedl
kupující úhradu kupní ceny.

 34. Je-li  součást objednaného  produktu  bonusový  materiál  zdarma,  v  případě  odstoupení  nevzniká
kupujícímu íádný nárok na dodání tohoto bonusového materiálu samostatně.

 35. Převzal-li jií kupující produkt, pak v souladu s ustanovením § 1837 písmeno l) občanského zákoníku není
kupující oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání produktu, pokud produkt nebyl dodán na hmotném
nosiči (např. CD, DVD) a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutm lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu, íe v takovém
případě nemá kupující  právo na odstoupení od smlouvy.  Převzetm produktu se má na mysli  dodání
produktu  formou  přílohy  e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu  kupujícího,  nebo  staíení
produktu do zařízení kupujícího z odkazu toto staíení umoíňujícího, který kupující obdríel e-mailem na
e-mailovou adresu kupujícího dle bodu 25. obchodních podmínek..

 36. Pro vyloučení pochybnost je kupující povinen si jií v rámci objednávky zvolit moínost, zda
 si kupující přeje dodat produkt jií ve lhůtě pro odstoupení a vzdá se svého práva na odstoupení, nebo
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 si kupující přeje dodat produkt aí po uplynut lhůty pro odstoupení.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
 37. Práva a povinnost smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 aí 1925, § 2099 aí 2117 a § 2161 aí 2174 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 38. Prodávající  odpovídá  kupujícímu,  íe  produkt  při  převzet nemá vady.  Zejména  prodávající  odpovídá
kupujícímu, íe v době, kdy kupující produkt převzal má produkt vlastnost, které si strany ujednaly, a
chybí-li  ujednání,  má  takové  vlastnost,  které  prodávající  nebo  výrobce  popsal  nebo  které  kupující
očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné; a íe se produkt hodí k
účelu,  který  pro  jeho  pouíit prodávající  uvádí  nebo  ke  kterému  se  produkt  tohoto  druhu  obvykle
pouíívá.

 39. Ustanovení uvedená v bodě 38.  obchodních podmínek se nepouíijí  u produktu prodávaného za niíší
cenu na vadu, pro kterou byla niíší cena ujednána.

 40. Projeví-li  se  vada v  průběhu šest (6)  měsíců od převzet,  má se za to,  íe produkt  byl  vadný jií  při
převzet. 

 41. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u produktu v době dvacet čtyř (24) měsíců
od převzet produktu kupujícím.  

 42. Kupující je povinen produkt při převzet od prodávajícího ihned zkontrolovat. 
 43. Kupující má právo reklamovat produkt, pokud jej obdríí v rozporu s kupní smlouvou nebo se v záruční

době produktu objeví skutečnost znemoíňující jeho obvyklé pouíívání.
 44. Kupující je povinen informovat o této skutečnost bez zbytečného odkladu prodávajícího, kdy reklamační

formulář  kupující  zašle  prodávajícímu na e-mailovou adresu  prodávajícího  obchod@fotoreal.cz nebo
poštou na adresu prodávajícího. Za tm účelem můíe kupující vyuíít i vzorový formulář prodávajícího,
který tvoří přílohu obchodních podmínek.

 45. V  reklamaci  je  kupující  povinen  uvést  své  kontaktní  údaje  (celé  jméno,  adresu,  telefon,  e-mailovou
adresu), dále kupující přiloíí doklad o koupi produktu a podrobně popíše nastalou závadu na produktu,
kdy můíe rovnou i poíádat o způsob řešení reklamace. 

 46. Nemá-li věc vlastnost stanovené v § 2161 občanského zákoníku, můíe kupující poíadovat i dodání nové
věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součást
věci, můíe kupující poíadovat jen výměnu součást; není-li to moíné, můíe odstoupit od smlouvy. Je-li
to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
kupující  právo na bezplatné odstranění  vady.  Právo na dodání  nové věci,  nebo výměnu součást má
kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůíe věc řádně uíívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě  nebo  pro  větší  počet  vad.  V  takovém  případě  má  kupující  i  právo  od  smlouvy  odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součást nebo na opravu věci,  můíe poíadovat  přiměřenou slevu.  Kupující  má právo na přiměřenou
slevu i v případě, íe mu prodávající nemůíe dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit,  jakoí  i  v  případě,  íe  prodávající  nezjedná  nápravu  v  přiměřené  době  nebo  íe  by  zjednání
nápravy kupujícímu působilo značné obtíe.

 47. Kupující  je  povinen  vadný  produkt  doručit  prodávajícímu  k  posouzení  neprodleně  od  oznámení
reklamace. Produkt kupující zašle prodávajícímu
 jako přílohu e-mailové zprávy, nebo jako odkaz ke staíení produktu z internetové stránky e-mailem

na e-mailovou adresu prodávajícího obchod@fotoreal.cz, nebo
 jako  soubor  uloíený  na  hmotném  nosiči  (CD,  DVD,  USB)  poštou  na  adresu  prodávajícího

(re  klamovan  ý produkt   není moíné zasílat prodávajícímu formou dobírky),   nebo
 kupující můíe prodávajícímu reklamovaný produkt předat i osobně v místě podnikání prodávajícího,

kdy o úmyslu osobního předání je kupující povinen informovat prodávajícího předem.
 48. Prodávající  kupujícímu písemně potvrdí,  kdy kupující  produkt reklamoval,  co je obsahem reklamace i

poíadovaný způsob vyřízení reklamace kupujícím.
 49. Prodávající  informuje kupujícího o způsobu řešení reklamace neprodleně, nejpozději do 3 pracovních

dnů od obdríení reklamace od kupujícího.
 50. Prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a převzet
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reklamovaného produktu, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší.
 51. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího neprodleně na e-mailovou adresu nebo telefon,

který kupující uvedl v reklamaci.
 52. Nevyřídí-li  prodávající  reklamaci  v  zákonné  lhůtě  30  dnů,  je  kupující  oprávněn  odstoupit  od  kupní

smlouvy.
 53. Je-li  reklamace  uznána  za  oprávněnou,  má  kupující  právo  na  úhradu  prokazatelných,  účelně

vynaloíených nákladů (např. proplacení poštovného).
 54. V případě reklamace produktu se záruční doba automatcky prodluíuje o dobu trvání reklamace.
 55. V případě vyřízení reklamace výměnou produktu za nový kus bez vad, pokračuje původní záruční doba.
 56. Uplatnit reklamaci nelze:

 po uplynut záruční doby
 na vady produktu, které vznikly ze strany kupujícího na základě

 nesprávné instalace, obsluhy či manipulace
 spouštění produktu prostřednictvím nevhodného hardwaru či sofwaru
 napadení hardwaru kupujícího počítačovým virem
 neoprávněného zásahu do produktu nebo jeho smazáním kupujícím nebo třet stranou

 způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na produktu na kupujícího vnější událost
 na bonusový materiál, který byl k produktu poskytnut zdarma.

 57. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tmto reklamačním řádem dotčena.

TECHNICKÉ INFORMACE
 58. Produkt  je  kupujícímu  dodáván  jako  soubor  ve  formátu  PDF.  Kupující  je  povinen  před  objednáním

produktu prověřit, zda jeho hardwarové a sofwarové vybavení dokáíe s formátem PDF pracovat, zda ho
dokáíe stáhnout z internetového umístění, uloíit do svého zařízení, a zobrazit (otevřít) bez jakéhokoliv
omezení. 

 59. Za tm účelem má kupující  moínost před učiněním objednávky stáhnout si  z webové stránky ukázku
konkrétní e-knihy v PDF formátu k vyzkoušení zdarma.

 60. Prodávající neodpovídá za nemoínost staíení produktu, či jeho bezproblémové otevření a uíit, pokud
kupující nedisponuje internetovým připojením (případně má vyčerpaný limit pro stahování dat v daném
období) či nevlastní potřebné sofwarové či hardwarové vybavení, nebo je jeho hardwarové zařízení pro
tento účel omezeno výrobcem tohoto zařízení.

 61. Pro staíení produktu je vhodné vyuíít zejména stolní počítač nebo notebook a internetové připojení.
 62. Pro čtení formátu PDF je potřeba otevírat e-knihu v počítači nebo jiném  zařízení, které umoíňuje číst

PDF soubory přes PDF prohlííeč (např. bezplatný sofware Adobe Reader).
 63. Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, poskytovat k produktu či samostatně jakékoliv bonusové

materiály zdarma. Prodávající se zavazuje, íe bonusové materiály v tom případě poskytne i zpětně k jií v
minulost zakoupeným produktům kupujícímu. Prodávající však nijak neručí kupujícímu za kompatbilitu
bonusových materiálů  v  jiném formátu  (např.  epub,  mp3)  s  jeho  zařízením  a  kupujícímu na  těchto
bonusových materiálech ani nevzniká íádný nárok na reklamaci.

AUTORSKÁ PRÁVA
 64. Prodávaný produkt je autorským dílem.
 65. Kupující je oprávněn produkt stáhnout a pouíívat pouze pro svou osobní potřebu. Za tm účelem kupující

bude uíívat pouze jeden výskyt příslušného datového souboru pro své potřeby a případně druhý výskyt
souboru bude mít uloíen na jiném místě,  avšak stále v rámci své osoby, pro účel  zálohy (např.  1x v
počítači + 1x záloha na CD).

 66. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího produkt zapůjčit či předat
třet osobě, a to ani úplatným, ani bezúplatným způsobem. 

 67. Kupující dále nesmí produkt íádným způsobem měnit, doplňovat, kopírovat a sdílet soukromě či veřejně.
 68. Chce-li  kupující  produkt  šířit,  můíe  tak  učinit  pouze  sdílením  webové  stránky  produktu  na  adrese

www.fotoreal.cz/obchod, z níí můíe třet osoba daný produkt objednat (zakoupit).
 69. Je-li produkt zabezpečen prot zneuíit, není kupující oprávněn jakkoliv zasahovat do této ochrany ani se

ji pokoušet odstranit.
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 70. Kupující je odpovědný za škodu, která můíe vzniknout nedodríením výše uvedených bodů této sekce.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 71. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu nabízených produktů. Pro kupujícího

jsou platné parametry a ceny, které jsou součást objednávky.
 72. Je-li bonusový materiál nabízen pouze jako doplněk konkrétního produktu (nikoliv samostatně), nemá

kupující  íádný  nárok  na  získání  tohoto  bonusového  materiálu  jiným  způsobem,  neí  objednáním  a
uhrazením příslušného produktu.

 73. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu, nejdříve však v okamíiku
převzet produktu.

 74. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán íádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. (1) písm. e) občanského zákoníku.

 75. Kupující  bere  na  vědomí,  íe  informační  obsah  e-knihy  je  určen  zejména  k  obeznámení  se  s  danou
problematkou v  širším  kontextu  a  zohledňuje  osobní  zkušenost a  názor  autora.  Prodávající  (autor)
nenese íádnou odpovědnost za jakékoliv pouíit informací uvedených v e-knize a za případné zisky či
ztráty kupujícího z toho plynoucí. 

 76. Vyskytují-li  se  v  e-knize  údaje  o  produktech  či  sluíbách  třetch  stran,  jsou  tyto  uvedeny  pouze  v
souvislost s danou problematkou, nikoliv jako výslovné doporučení tyto produkty či sluíby vyuíít.

 77. Kupující  tmto  přebírá  na  sebe  nebezpečí  změny  okolnost ve  smyslu  §  1765  odst.  (2)  občanského
zákoníku.

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 78. V případě sporu  se prodávající  i  kupující  (spotřebitel)  zavazuje  v  prvním kroku ke snaze  o dosaíení

vzájemné  dohody. Vyřizování  stínost spotřebitelů  zajišťuje  prodávající  prostřednictvím  e-mailové
adresy  obchod@fotoreal.cz. Informaci  o  vyřízení  stínost kupujícího  zašle  prodávající  na  e-mailovou
adresu kupujícího. Není-li opakovaně moíné dosáhnout ve sporu dohody, je kupující oprávněn obrátt se
na nííe uvedené insttuce.

 79. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/
odr je moíné vyuíít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 80. Prodávající  je  oprávněn  k  prodeji  produktu  na  základě  íivnostenského  oprávnění.  Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnost příslušný íivnostenský úřad. Dozor nad oblast ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodríováním zákona č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 81. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování je umístěno na

webové stránce www.fotoreal.cz/obchod/. 

DORUČOVÁNÍ
 82. Kupujícímu můíe být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího.
 83. V  případě  doručování  kupujícím  prodávajícímu  formou  poštovních  sluíeb,  doporučuje  prodávající

kupujícímu zasílat dopis či zásilku s potvrzením podání (tzv. doporučeně). Zasílání formou dobírky je však
nepřípustné. 

 84. Kontaktní údaje prodávajícího:
 doručovací adresa: Jana Červená, Druíby 104, 338 42 Hrádek
 e-mailová adresa: obchod@fotoreal.cz 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 85. Smluvní vztah se řídí českým právem. 
 86. Je-li  některé  ustanovení  obchodních  podmínek  neplatné  nebo  neúčinné,  nebo  se  takovým  stane,
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namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehoí smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibliíuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 87. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.

 88. Přílohu  obchodních  podmínek  tvoří  vzorový  formulář  pro  odstoupení  od  kupní  smlouvy  a  vzorový
formulář pro uplatnění reklamace.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.12.2018. 


