
Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu E-Fit - Tomáš 
Dluhoš a obchodními partnery:

I. Základní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti 
prodeje zboží (produktů) mezi provozovatelem internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš, 
Garbova 1575/4, 710 00 Ostrava, IČO: 67321615 (dále jen „prodávající") a jeho obchodními 
partnery (dále jen„kupující");
2. Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace nutné k 
vyřízení objednávky;
II. Ochrana osobních údajů a autorských práv
1. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních 
názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v 
obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak;
2. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou použity 
pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.
III. Obchodní dispozice
1. Jednotlivé obchody se uzavírají na základě řádně vyplněné elektronické objednávky 
kupujícího - prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu E-fit. Řádně 
vyplněná objednávka obsahuje:
- jméno a příjmení (popř. obchodní jméno);
- adresa dodání;
- e-mailová adresa, telefonický kontakt; 
- název produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (dle nabídky internetového 
obchodu E-fit);
- množství požadovaných kusů produktů;
- způsob expedice (dle nabídky - E-fit).
2. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího, vystaví prodávající „potvrzení 
objednávky", v němž potvrzuje
kupujícímu druh, cenu, množství, a způsob dopravy produktů jež se zavazuje kupujícímu 
dodat. Objednávka je odeslána na kupujícím uvedenou e-mail adresu, popř. je upřesněna 
telefonicky;
3. Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou skladem, nejsou běžně 
prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu 
sjednána zvláštní dohoda;
4. Objednávkový systém je v nepřetržitém provozu. Objednávka provedená po 12,00 hod. 
může být provozovatelem přijata až následující den;
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu dle jednoho z nabízených způsobů:
- dobírkou - při dodání zboží, na uvedenou adresu;
- platbou na účet prodávajícího - zboží je odesláno po připsání platby na účet prodávajícího;
- v hotovosti - při převzetí zboží na prodejně; 
6. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. 



Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. 
IV. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí objednaného zboží, 
odstoupení se týká zboží, které bylo doručeno prostřednictvím přepravní služby - zákon č. 
367/2000 ze dne 14. září 2000;
V případě, že budete chtít od smlouvy odstoupit, musíte, kromě vymezené 14 denní lhůty, 
splnit tyto podmínky:
1) Písemně informovat prodávajícího o jednostranném odstoupení od smlouvy (elektronicky, 
pošta), specifikujte, prosím, přesně zboží - číslo prodejního dokladu/faktury;
2) Zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, společně s prodejním dokladem včetně 
jednostranného odstoupení od smlouvy;
3) Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, musí být v původním nepoškozeném a 
neotevřeném obalu. Zboží zasílejte obyčejným balíkem;
4) Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí vrácení zboží, pokud nebudou splněny výše 
uvedené podmínky; 
5) Pokud splníte výše uvedené podmínky nutné k přijetí Odstoupení od smlouvy, zašleme 
Vám částku za vrácené zboží do 30 dnů od přijetí zboží, na Vámi uvedené číslo bankovního 
účtu;
6) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel 
akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. 
Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

V. Reklamační řád
1) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a 
skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými 
vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží 
současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím 
listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty 
uschovat. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů;
2) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného 
zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit;
3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno 
podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději následující den po převzetí; 
4) Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V 
oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést 
nárok, který v důsledku vady uplatňuje;
5) Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího 
zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy; 
6) Podmínkou k přijetí reklamace je předložení originálního platebního dokladu, dodacího 
listu, samozřejmostí je reklamované zboží; 
V. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané 
provozovatelem internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš od dne jejich vyhlášení;
2. Provozovatel internetového obchodu E-fit - Tomáš Dluhoš si vyhrazuje právo Všeobecné 
obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění a to zveřejněním na elektronické 
adrese www.e-fit.cz.

Den vyhlášení: 31.10.2007






