
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti Acebiz s.r.o. 

se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 118305 

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby, které při uzavírání a plnění 
smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání. 

Všeobecná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Acebiz s.r.o. umístěném 
nawww.sexshopik.cz(dále také jako „internetový obchod“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují 
práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je zde v postavení spotřebitele, při sjednávání a 
uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy 
budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy. 

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto 
obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Ceník: Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených 
s dodáním zboží, který je uveden na internetových stránkách prodávajícího www.sexshopik.cz v sekci 
„Možnosti platby“. 

Adresa prodávajícího pro doručování: Acebiz s.r.o., třída T.G. Masaryka 1076, 29301 Mladá Boleslav, 
email: info(zavinac)sexshopik.cz, telefon 844 300 900. 

Vymezení pojmů 

 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními 
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

 Prodávajícím (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů 
dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

 Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje 
kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. 

 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu 
svého povolání. 

 Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při 

uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Na tohoto kupujícího nikoli spotřebitele se tyto obchodní 
podmínky nevztahují. 

Uzavření kupní smlouvy 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sexshopik.cz jsou závazné. 
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to 
ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující 
vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními 

podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu 
potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním 
odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. 

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena 
momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným 
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím 
vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by obdržené 
obchodní podmínky neodpovídaly obchodním podmínkám uveřejněným na webu, pak má kupující právo 
neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese 
saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na 
základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

http://www.sexshopik.cz/
http://www.sexshopik.cz/
http://www.sexshopik.cz/moznosti-platby/
http://www.sexshopik.cz/


Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může 
sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních 
podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji 
opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 
Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. 

Základní informace o nakupování a cenách zboží 

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně 
popisu funkce, rozměrů a vlastností zboží, jeho materiálu nebo složení. Ceny zboží uvedené v 
internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popřípadě všech dalších daní a 
poplatků. 

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje 
uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím 
považovány za správné. Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn požádat kupujícího o 
dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem. 

O stavu zpracování své objednávky bude kupující průběžně informován v internetovém obchodě (tlačítko 
"Přihlášení" a menu „Uživatelská lišta“ odkaz "Objednávky") a automatickými emaily. 

Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné. 

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstávají 
nabídka nebo cena v platnosti. 

V internetové obchodu nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně 
výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby objednaného zboží. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady 
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní 
smlouvy si hradí kupující sám. 

Platební podmínky 

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující 
povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, 
rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží. 

Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na 
internetových stránkách prodávajícího www.sexshopik.cz v sekci „Možnosti platby“. 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je 
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Se zásilkou je zákazníkovi doručen i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží, který zároveň slouží i 
jako dodací list. 

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen 
převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn 
odstoupit od kupní smlouvy. 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. 

U zásilek je garantována 100% diskrétnost! 

Odstoupení od smlouvy 

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírán pomocí prostředků komunikace na 
dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující podle § 53 odst. 7 
občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů 
od převzetí zásilky. Právo na odstoupení od smlouvy se však ve smyslu § 53 odst. 8 občanského 
zákoníku nevztahuje na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato 
před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách 
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího 
nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno 

podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, 
porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů a na smlouvy spočívající ve 
hře nebo loterii. 

http://www.sexshopik.cz/
http://www.sexshopik.cz/moznosti-platby/
http://www.sexshopik.cz/diskretnost/


Právo na odstoupení od smlouvy se tedy nevztahuje zejména na dodávku erotického zboží, u kterého 

došlo ke zkušebnímu použití. Toto zboží, které je svým charakterem velice specifické, nemůže být z 
hygienických důvodů vráceno, pokud již bylo jakýmkoli způsobem použito. Známkou užívání je 
především porušení originálního ochranného obalu, ve kterém je zboží dodáno. Skutečnost, že 
předmětné vybalené zboží nebylo žádným způsobem, ani zkušebně, použito, prokazuje kupující. 

Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme provést v písemné formě a musí být prodávajícímu 
prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, či jiného plnění, a to na adresu provozovny 

prodávajícího: Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 293 01, či na adresu elektronické pošty 
prodávajícího info(zavinac)sexshopik.cz. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní 
cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V 
případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky 
má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby vrácené 

zboží bylo nepoškozené, nejevilo známky opotřebení, nebylo spotřebováno a aby bylo nejlépe v 
originálním balení. 

Zákazník odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího. V případě, že je zboží použito a částečně 
opotřebováno, či je částečně spotřebováno, prodávající vypočte náklady související s uvedením zboží do 
původního stavu, pokud to je vzhledem k charakteru zboží možné, a pokud to možné není (většinou u 
erotických pomůcek), pak vypočte vzniklou škodu na zboží, kterou bude následně uplatňovat vůči 
kupujícímu. 

Pokud bude kupujícímu spolu se zásilkou objednaného zboží doručen od prodávajícího i nějaký dárek 
vázaný na koupi tohoto zboží a následně kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy, jejímž předmětem 
je dodání tohoto zboží, odstoupí, je kupující povinen vrátit prodávajícímu spolu s tímto zbožím i 
předmětný dárek. Pokud tak kupující neučiní, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu tohoto dárku. 

Stornování objednávky 

Zákazník může svou objednávku provedenou přes veřejnou komunikační síť, telefonem nebo 
elektronickou poštou stornovat před její expedicí prodávajícím, a to jakýmkoliv z uvedených způsobů, 
tedy buď přes veřejnou komunikační síť, telefonem nebo elektronickou poštou. Prodávající potvrdí 
zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Dodání objednaného zboží 

Objednané zboží je zákazníkovi dodáno způsobem, jaký si zákazník vybere v objednávce. Doba dodání je 
obvykle 1-2 dny. 

U zboží, které je označeno pojmem "Dočasně nedostupné" je dostupnost zboží zodpovězena prodávajícím 
na dotaz kupujícího na mail info(zavinac)sexshopik.cz. V tomto případě kupní smlouva vzniká na základě 
vzájemné dohody (prostřednictvím emailové komunikace apod.) mezi prodávajícím a kupujícím. 

Odpovědnost za vady, záruka 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní 
smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má 
jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem 
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro 
věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím 
množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který 
se věc obvykle používá. Pokud se vada projeví v prvních 6-ti měsících od převzetí plnění, považuje se za 
vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby 
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to 
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může 
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující 
před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví 
jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na 
opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka 
nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých (což je vždy výrazně uvedeno u 
konkrétního výrobku) prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které 
měla věc při převzetí kupujícím. Na všechny výrobky se vztahuje nejméně 24 měsíční záruční doba, 
která je uvedena v katalogu zboží u každého výrobku zvlášť. Tato se případně dále prodlužuje o dobu, po 

kterou bylo zboží v reklamaci. U výrobků potravinářského charakteru se uvádí doba trvanlivosti výrobku, 
případně i doba použitelnosti. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Na žádost 



kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí 

obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-
li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě 
prodávajícím slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura), umožňuje-li to povaha věci. 
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným 
způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, 
jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že 
poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností 
týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. 

Spotřebitel má při uplatnění záruky: 

 jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu 

vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový 
postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, 

 jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo 
právo odstoupit od kupní smlouvy, 

 jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání 
zboží (dle soudní judikatury zásadně tři různé vady zboží vyskytující se najednou nebo stejná vada zboží 
vyskytující se opakovaně (min. dvakrát) po provedené opravě zboží), právo na výměnu vadného zboží 
nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, 

 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny 
nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. 

Reklamace 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně případné záruční odpovědnosti 
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Acebiz s.r.o., třída T.G. 
Masaryka 1076, 293 01 Mladá Boleslav, na internetových stránkách prodávajícího nebo písemně na 
e-mailové adrese info(zavinac)sexshopik.cz. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit 
reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení 
reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na 
adresu provozovny prodávajícího, a to kompletní, včetně veškerého příslušenství a s kopií dodacího listu. 
Prodávající kupujícímu bezodkladně vydá potvrzení (například zasláním na uvedený email) o datu a 
způsobu uplatnění reklamace a požadovaném způsobu jejího vyřízení O výsledku reklamačního řízení 
bude kupující vyrozuměn písemně e-mailem. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu 
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné 
odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k 
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30-ti dní ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30-ti dnů je možné po uplatnění 
reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou. 

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace 
vyřízena nebyla. Po uplynutí 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena 
nebyla, se má za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou a kupující má nároky tomu odpovídající 
(odstoupení od smlouvy, výměna za nové zboží). 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z 
odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní 
postup kupujícího) nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z 
odpovědnosti za vady. 

Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o 
podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu 
poštovné. 

Ochrana osobních údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím 
nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních 
údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující 
na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely 
zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může 
prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž 
bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 



Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v 

elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob 
dopravujících kupujícímu zboží. Za tímto účelem, tedy k zajištění dopravy a předání zboží kupujícímu, 
uděluje kupující prodávajícímu výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů – jména a příjmení, 
adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, osobě zajišťující dopravu zboží kupujícímu a souhlas 
se zpracováním těchto svých údajů touto osobou zajišťující dopravu zboží. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto 

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat 
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně 
(včetně emailu) požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v 
nezbytném rozsahu. 

Pokud by kupující zjistil nebo pokud by se domníval, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může: 

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní 

neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se 
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit 
se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo 
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoli písemně požádat 
prodávajícího o ukončení zasílání těchto obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, 
službami nebo podnikem prodávajícího. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce 
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies 
na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

V případě změny obchodních podmínek uvede prodávající datum změny u nových podmínek a 
zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by kupující prováděl 
objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. 


