
Podmínky vztahující se na službu „PRODLOUŽENÁ DOBA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ - 30 DNÍ“ 
 
Všechny skutečnosti nespecifikované, nedefinované či nezmíněné v těchto podmínkách se řídí 
našimi všeobecnými Obchodními podmínkami. 
 
I. Definice pojmů 
PRODLOUŽENÁ DOBA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ - 30 DNÍ 
(dále jen jako „služba“) 

• Právo odstoupit od kupní smlouvy do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ 
uvedený v čl. 5.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, 
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika 
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

• Při odstoupení od kupní smlouvy není povinné uvádět důvod. 
  
II.  Zakoupení služby Prodloužené doby na vrácení 

• Každý kupující má možnost při zakoupení zboží zakoupit tuto službu. Tato služba nemůže být 
uplatněna pro zboží, které vyhovuje popisu uvedenému v bodě 5.1 Obchodních podmínek. 
Služba může být zakoupena i v takové objednávce, v níž pozbývá její přítomnost jakékoliv 
uplatnění. 

• Kupující zaplatí cenu služby zároveň se zakoupeným zbožím dané objednávky. 
• Služba je výslovně uvedena na nákupním dokladu. 
• Uvedená cena za službu je v okamžiku nákupu konečná. Kupující nemá nárok na její následné 

snížení. Prodávající nemá právo na její následné zvýšení. 
• Kupující má práva a povinnosti a nároky na službu takové, jenž byly aktuálně platné v okamžiku 

zakoupení služby. 
• Prodávající má právo cenu i povahu služby v průběhu času měnit. Pokud se bude aktuálně 

nabízená cena nebo povaha služby lišit od ceny či povahy služby nabízené v okamžiku uzavření 
kupní smlouvy, nemá kupující nárok na jakoukoliv změnu zakoupené služby. 

  
III. Dodatečné zakoupení služby 

• Dodatečné zakoupení této služby není možné. 
 
IV. Uplatnění služby 

• Tuto službu lze využít kdykoliv v období mezi koncem lhůty uvedené v ustanovení § 1829 odst. 
1 občanského zákoníku a maximální dobou uvedenou v popisu této služby – tj. v období mezi 
patnáctým (15) a třicátým (30) dnem (obojí včetně) 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. 

• Tato služba se vztahuje na libovolný počet kusů produktů z objednávky. 
• V jedné objednávce nelze zakoupit tuto službu více než jednou. 
• Tato služba je nepřenositelná. Lze ji uplatnit pouze na zboží z příslušné objednávky – a to pouze 

osobou kupujícího. 
• Dostupnost této služby, jak je uvedeno v prvním podbodu tohoto odstavce, je časově 

omezená. Využití této služby kupujícím je dobrovolné. Pokud kupující tuto službu v dané době 
nevyužije, nemá nárok na vrácení finančních prostředků vynaložených k zakoupení této služby. 

• V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím 
dle pravidel čl. 5.5 Obchodních podmínek, a to včetně ceny této služby. 

• V případě odstoupení od smlouvy za využití nároků této služby vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím 
dle pravidel čl. 5.5 Obchodních podmínek – ovšem s tím rozdílem, že kupujícímu nevrátí peněžní 
prostředky ve výši ceny této služby. 



• Služba se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. 
• Službu nelze uplatnit na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, 

sériovými čísly atd. 
• Služba se nevztahuje na zboží poškozené: 

o mechanickým poškozením zboží, 
o elektrickým přepětím, 
o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, 

chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem 
určeno nebo není pro zboží obvyklé, 

o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, 
o provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, 
o zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), 
o zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. 

• Pro uplatnění služby musí kupující se zbožím doručit kopii nákupního dokladu výslovně 
uvádějící zakoupení této služby. 


