Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel
internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím
internetového obchodu www.rozvozspecialit.cz.
Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním
objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými
obchodními podmínkami.

2. Kontakty na prodávajícího
Jana Srubjanová
Provodov 10, 549 08, Provodov-Šonov
Identifikační číslo: 45919216
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Nové Město nad Metují
Živnostenský list vydán MÚ Náchod 18.2.2015 Č.j. KS 2041/2015/ŽÚ-55
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.rozvozspecialit.cz
jana.srubjanova@seznam.cz
Telefon: 603 422 845
3. Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

4. Ceny
Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.rozvozspecialit.cz, kupní cena
zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Ceny jsou konečné, doprava
i balení je zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na
okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

5. Platební podmínky
Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:
a/ Platba bankovním převodem zpětně za jeden kalendářní měsíc, splatnost faktury
je 15 dnů.
b/ Platba hotově jednou za týden.
c/ Platba hotově každý den.

6. Dodací podmínky
Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých
hygienických předpisů. Zboží je doručováno v obalech, které mají nejvhodnějším
způsobem zachovat teplotu a stav objednaného zboží.
Objednané zboží je dovezeno na adresu objednatele naším kurýrem. Doba dovozu
se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu
či havárie. Trasy jsou plánovány dle otvírací doby firem, nebo na základě dohody.

7. Záruční podmínky
Jídlo je určené k okamžité spotřebě.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
Neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v
důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelní pohromy nebo
zásahem vyšší moci.

8. Reklamace
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené
přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti
neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení

provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách
neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle
dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího
okamžitě, telefonicky nebo emailem.

9. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života kupujícího 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.
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.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
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.

11. Závěrečná ustanovení
Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách www.rozvozspecialit.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající
si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že
není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti
Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto
všeobecné podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 do odvolání nebo jejich změny.

