
Obchodní podmínky internetového obchodu firmy : 
Šicí technika Brother s.r.o. 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.brother-czech.cz a  vymezují 
práva a povinnosti dvou smluvních  stran – prodávajícího a kupujícího. Jsou plně v souladu 
s právním řádem České republiky. 

Prodávající : 
Šicí technika Brother s.r.o.                          IČO : 41605446 
Svatoplukova 4329/47                                  DIČ : CZ41605446 
796 01 Prostějov                                          email : brother@brother-czech.cz 
Spisová značka : C.2628 vedená u rejstříkového soudu v Brně. 
Ekologická likvidace zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA. 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak 
nejpozději do 48 hodin. 

Kupující : 
Kupující - spotřebitel, který kupuje produkty internetového obchodu pro svou vlastní, konečnou 
spotřebu a používání, tedy mimo rámec podnikatelské činnosti. 
Kupující -  podnikatel, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastní účet , IČO a vykonává 
podnikatelskou činnost a nakupuje produkty pro účely svého podnikání. Na podnikatele se 
nevztahují paragrafy občanského zákoníku, která obsahují ustanovení o závazcích ze smluv 
uzavíraných se spotřebitelem a platí výhradně pro spotřebitele. 

Objednávka zboží - Kupní smlouva : 
Zboží nabízené na internetovém obchodě vždy jasně a zřetelně uvádí jak ceny bez DPH, tak 
ceny vč. DPH, popřípadě „akce“, které mohou být časově omezeny a prodávající si vyhrazuje 
právo akci kdykoliv ukončit.  Pro obě strany je vždy platná a závazná cena v době odeslání 
objednávky. Tuto lze změnit pouze po oboustranné dohodě. 
Po odeslání objednávky kupujícím se tato stává závaznou a považuje se za návrh kupní smlouvy. 
Po jejím následném přijetí prodávajícím, provede pracovník prodávajícího kontrolu správnosti 
údajů a kupujícímu tuto objednávku potvrdí telefonicky nebo přes email. Kupní smlouvou se 
objednávka stává okamžikem potvrzení prodávajícího kupujícímu. Kupující zároveň s odesláním 
objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, seznámil se s Reklamačním 
řádem a také souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci zákona o ochraně osobních údajů 
č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající si vyhrazuje právo na 
zaplacení finanční zálohy kupujícím, a to zejména, jedná-li se o zboží ve vyšší cenové hladině. 
Termín dodání : - zboží, u kterého je uvedeno, že je skladem (naprostá většina domácích šicích 
strojů), je odesíláno kupujícímu nejpozději následující pracovní den v závislosti na platebních 
podmínkách. V případě že kupující objedná více zboží a některé z nich není skladem, je na tuto 
skutečnost upozorněn prodávajícím a může se rozhodnout, zda bude chtít zásilku dodat 
kompletní, nebo postupnou dodávkou. V případě dvou a více zásilek kupující těmito podmínkami 
dává souhlas s účtováním poštovného u následných dodávek. Pokud zboží skladem není, 
prodávající sdělí kupujícíme dodací lhůtu, která se zpravidla pohybuje od 3 - 14 dnů. 

Předmět kupní smlouvy, cena, doprava : 
Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce, a odpovídá technickými parametry a 
funkčností popisu na internetovém obchodě. Ceny jsou vždy uváděny jak bez DPH, tak vč. DPH 
a jsou platné dnem odeslání objednávky. Případné akce, slevy či dárky nelze uplatňovat 
dodatečně. Místem plnění je sídlo prodávajícího. Kupní cena může být hrazena v hotovosti při 
osobním převzetí zboží, dobírkou, nebo platbou předem převodem na účet prodávajícího na 
základě zálohové faktury. Dopravu si volí kupující v okamžiku tvorby objednávky, stroje a větší 
zásilky budou odeslány službou PPL, drobnější zásilky mohou být zasílány Českou poštou. 
Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a o případných nesrovnalostech prodávajícího 
neprodleně informovat. V případě prokazatelně poškozeného balíku může kupující převzetí 
zásilky odmítnout. V případě převzetí evidentně poškozeného obalu je kupující povinen požádat 
přepravce o sepsání protokolu o poškození obalu a informovat prodávajícího i dopravce o této 
skutečnosti nejpozději do tří kalendářních dnů od převzetí. Jinak nemohou být případné 
reklamace z důvodu poškození zásilky uznány. 
Dopravné :  u objednávek do výše 2.000,- Kč bez DPH  -  90,- Kč bez DPH, u objednávek 
vyšších jak 2.000,- Kč bez DPH se dopravné neúčtuje 
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Platba na účet nebo dobírečné je zdarma.. 

Odstoupení od smlouvy : 
Kupující – spotřebitel, má právo v souladu s občanským zákoníkem v případě nákupu přes 
internetový obchod odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to i bez udání důvodu. 
Kupující je povinen v tomto případě prodávajícího o této skutečnosti informovat písemně 
nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Peníze za zboží budou vráceny nejpozději do 14 dnů od 
obdržení vráceného zboží. Peněžní prostředky budou vráceny ve výši hodnoty zboží, nikoliv však 
za prokazatelné náklady spojené s odesláním.  Prodávající je povinen kupujícímu nabídnout 
formulář na Odstoupení od smlouvy, tento ale nemusí tuto možnost využít. Takto odstoupit od 
smlouvy může však pouze spotřebitel, nikoliv podnikatel, který jedná v rámci své obchodní a 
podnikatelské činnosti a ze zákona mu právo na vrácení zboží do 14 dnů nenáleží. Vrácené 
zboží nesmí být poškozené a nesmí vykazovat známky opotřebení. V případě, že součástí 
objednávky byly jakékoliv dárky či bonusy, je kupující tyto vrátit. V opačném případě má 
prodávající právo na finanční náhradu.  Prodávající je povinen tuto hodnotu prokázat a má právo 
vrátit kupujícímu sníženou cenu za vrácené zboží, jakož i má právo na snížení vratné částky o 
skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Práva z vadného plnění : 
Veškerá práva z vadného plnění jsou v souladu se závaznými předpisy zákona 89/2012 Sb, 
občanského zákoníku. 
Prodávající garantuje a dává záruku, že veškeré zboží na internetovém obchodě bylo výrobci 
řádně vyzkoušeno a odpovídá všem normám a předpisům v rámci legislativy České 
republiky.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době prodeje zboží nevykazuje žádné vady, 
splňuje vlastnosti deklarované popisem zboží na internetovém obchodě a je určeno k použití, 
které je v popisu produktu.  V případě, že zboží nemá uvedené vlastnosti nebo nesplňuje popis a 
účel výrobku, má kupující právo na výměnu. Výměna zboží, popřípadě uplatnění reklamace zboží 
v rámci záruky, se řídí Reklamačním řádem a přiloženým záručním listem. Pro kupujícího – 
podnikatele platí reklamační podmínky pro podnikatele. 

Reklamace - Reklamační řád : 
Prodávající zodpovídá za kvalitu a funčnost prodávaného zboží. Pokud přesto dojde k poruše 
nebo nasprávné funkci zařízení, prosím postupujte podle následujícího Reklamačního řádu : 

Mimosoudní řešení sporů : 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, IČO : 00020869, internetová adresa 
: http://coi.cz 

Ochrana osobních údajů : 
Na osobní informace poskytnuté prodávajícímu kupujícím se vztahuje zákon o ochraně osobních 
údajů č.101/200 Sb. Kupující dává odesláním objednávky souhlas ze zpracováním těchto 
informací ve smyslu obchodní evidence prodávajícího. Prodávající je povinen zabezpečit tato 
data proti možnému zneužití. Kupující může kdykoliv požádat písemnou formou o výmaz těchto 
údajů z internetové firemní databáze.  Souhlas s těmito obchodním podmínkami je zároveň 
souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, které ale může kupující kdykoliv odvolat nebo zrušit 
písemně přes email. 

Závěrečná ustanovení : 
Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, je-li konečný kupující 
spotřebitel a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, je-li kupující podnikatel. 
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 
Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, v aktualizované podobě od 1.3.2017 
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