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1. Kupující  bere  na  vědomí,  že  dle  ustanovení  §  1837 občanského zákoníku,  nelze
mimo jiné odstoupit:

•od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu
•od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu
vyndal.

2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů 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 předchozí větě.
3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné

•zaslat na jednu z adres uvedených pro osobní předání
•osobně doručit  na jednu z adres pro osobní předání  po předchozí  telefonické
domluvě.
•zaslat na elektronickou adresu prodávajícího: info@pyro-airsoft.cz

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.  5 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší.
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5.Zboží musí  být prodávajícímu vráceno do čtrnácti  dnů od odstoupení  od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní  prostředky  přijaté  od  kupujícího  do  čtrnácti  dnů  od  odstoupení  od  kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
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
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7.Nárok  na  úhradu  škody  vzniklé  na  zboží  je  prodávající  oprávněn  jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8. Do  doby  převzetí  zboží  kupujícím  je  prodávající  oprávněn  kdykoliv  od  kupní
smlouvy odstoupit.  V takovém případě vrátí  prodávající  kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
9. Je-li  prodávající  podle  kupní  smlouvy  povinen  dodat  zboží  na  místo  určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží
od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
10.Práva z vadného plnění

•Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  ohledně  práv  z  vadného  plnění  se  řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
•Prodávající  odpovídá  kupujícímu,  že  zboží  při  převzetí  nemá vady.  Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•má  zboží  vlastnosti,  které  si  strany  ujednaly,  a  chybí-li  ujednání,  má
takové  vlastnosti,  které  prodávající  nebo  výrobce  popsal  nebo  které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
•se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití  prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•zboží  odpovídá  jakostí  nebo  provedením  smluvenému  vzorku  nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
•je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
•Ustanovení uvedená v čl.  8 obchodních podmínek se nepoužijí  u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.Další práva a povinnosti smluvních stran
•Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
•Prodávající  není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování  ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické  adresy info@pyro-airsoft.cz  .  Informaci  o  vyřízení  stížnosti  kupujícího
zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.



13.Prodávající  je  oprávněn  k  prodeji  zboží  na  základě  živnostenského  oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
14.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
15.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České
republice.
16.Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí
zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též
úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.
17.V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
18.Na pozdější  reklamace  týkající  se  poškození  či  neúplnosti  zboží  uplatňované po
převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
19.Vzhledem  k  návodu  na  každém  výrobku  je  kupující  povinen  selhaný  výrobek
zlikvidovat  postupem  uvedeným  v  návodu  a  není  tedy  možné  reklamovat  použitý
selhaný výrobek.
20.Při  reklamaci  nefunkčního zboží  se kupující  domluví  s  prodávajícím na způsobu
předání tohoto zboží.
21.Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží,
které  budou  zapříčiněné  neodborným  zacházením,  či  zneužitím  zboží,  popřípadě
nedbalostí.
22.Záruka a nároky z odpovědnosti  za  vady se nevztahují  na zboží,  u  kterého byla
reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží
způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na
vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo
nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za
vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto
případě právo na přiměřenou slevu.
23.Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace
24.Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či  zničení.  Ke zboží je vhodné přiložit  doklad o zakoupení zboží či
fakturu,  byla-li  vystavena,  nebo  jiný  dokument  prokazující  koupi  zboží,  spolu  s
popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
25.Záruka  a  nároky  z  odpovědnosti  za  vady  se  nevztahují  na  vady  způsobené
nesprávným užíváním,  nedodržením  návodu,  nevhodnou  údržbou  nebo  nesprávným
skladováním.
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