1. Všeobecné obchodní podmínky - Podnikatel
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami
kupní smlouvy, kdy na jedné straně se nachází fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Jakub Zima, Brigádníků 871, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 88087123, DIČ: CZ8705203386, (dále jen
Prodávající) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
1.2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou
osobou Spotřebitelem (dále jen „Kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
https://www.bikerszone.cz/ (dále jen „Webová stránka“).
1.3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba,
která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v
rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na
vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v
českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.6. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.7. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je
právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Přehled zboží uvedeného na
webu není ofertou dle § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Kupní smlouva je dle těchto obchodních
podmínek uzavírána na základě objednávky klienta prostřednictvím objednávkového formuláře
webového rozhraní obchodu (e-shopu) dle těchto VOP (vystavené zboží je výzvou k podávání nabídek
a objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, tato musí být prodávajícím akceptována
potvrzením objednávky).
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Vyplněním objednávkového formuláře dochází k ujednání o obsahu smlouvy, kdy objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu) – předmět prodeje;
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a –
kupní cena a platební podmínky;
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží – dodací podmínky (dále společně jen jako
„Objednávka“);
- Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. K potvrzení textu Objednávky a k jejímu odeslání
Prodávajícímu dojde kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“;
- Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická
adresa Kupujícího“). Odeslání potvrzení na Elektronickou adresu Kupujícího je akceptací smlouvy dle
§ 1740 Občanského zákoníku a pro potřeby uzavření Kupní smlouvy je projeveným souhlasem
Prodávajícího s obsahem Kupní smlouvy. 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 (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
- Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky
(například písemně či telefonicky) (dále jen „Dodatečné potvrzení objednávky“).
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je
Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické adresy
Kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy jsou Prodávající a Kupující vázáni podmínkami kupní smlouvy –
Kupující je povinen odebrat objednané zboží. Smluvní strany se dohodli, že pokud si Kupující
nepřevezme objednané zboží řádně a včas (dále jen ,,nepřevzetí zboží“) bez ohledu na důvod, je
Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů s dopravou za nepřevzetí zboží. Náklady na
dopravné u nepřevzatého zboží s váhou do 5kg jsou 500,-Kč za každou zásilku, zásilky nad 5kg jsou
zpoplatněny částkou 2000,-Kč.
3. Cena zboží a Platební podmínky
3.1. Všechny ceny uvedené na webovém portále Prodávajícího jsou smluvní a konečné. Uvedené
ceny však neobsahují případné poplatky za dopravné, dobírečné a náklady na komunikaci prostředky
na dálku, které jsou uváděny až v rámci Objednávky a které je Kupující povinen uhradit spolu s kupní
cenou ve smluvené výši (dále jen „Náklady spojené s dodáním zboží).

3.2. Cenu zboží a případné Náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
A) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese: Brigádníků 871, 50401 Nový Bydžov
B) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v Objednávce;
C) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2800165021/2010, vedený u společnosti Fio
banka, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“);
3.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve
úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
3.4. Splatnost kupní ceny nastává při volbě platební podmínky dle těchto podmínek dnem, který je
uveden v potvrzení o přijetí Objednávky a není-li takového data, pak do 3 dnů od potvrzení
objednávky dle těchto VOP.
3.5. Splatnost kupní ceny nastává při volbě platební podmínky dle 4.2.bod a) a b) ke dni při převzetí
zboží, anebo ke dni, kdy bylo převzetí v rozporu s Kupní smlouvou odmítnuto.
3.6. Prodávající nikdy nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu vyjma případů, kdy
Prodávající zálohu vyžaduje nebo kdy ze strany Kupujícího nedojde k Dodatečnému potvrzení
objednávky, v tomto případě je oprávněn Prodávající požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden v Objednávce. V případě bezhotovostní platby
je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
Prodávajícího.
3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající
Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě.
3.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
3.11. Je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, má Prodávající nárok na úhradu smluvní pokutu
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, neujednají-li si smluvní strany jinak.
3.12. Prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky (výdaje za
upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení). Úhradou smluvní pokuty není dotčen
nárok Prodávajícího na náhradu škody.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. 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, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1. či o jiný
případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit a dále nemá kupující v souladu s ustanovením § 1829

odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení § 1829 Občanského
zákoníku je aplikovatelné pouze na kupujícího jako spotřebitele
4.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží, či jakýchkoli jiných peněžitých závazků
vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím anebo vzniklých v souvislosti s ní
déle než 30 dnů, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Prodávající je v těchto případech
oprávněn pozdržet i jakékoli jiné dosud neuskutečněné dodávky anebo odstoupit od jiných, již
uzavřených smluv.
4.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o likvidaci
Kupujícího, Kupující zahájí insolvenční řízení nebo je vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. Je-li
Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny či jakýchkoli jiných peněžitých závazků vůči Prodávajícímu
na základě Smlouvy či jakýchkoli jiných smluv po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti.
4.4. V ostatních případech lze odstoupit pouze na základě zákona nebo dohody smluvních stran.
5. Přeprava a dodání zboží
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v
Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny obchodními podmínkami
dopravce.
5.6. Cena dopravy za dodání zboží je zákazníkovi vždy účtována dle aktuálních cen dopravce a je
vyúčtována v nákupním košíku.
6. Práva z Vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 Občanského zákoníku).
6.2. 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 Prodávajícím nebo výrobcem 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.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. 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.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvanácti měsíců od převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího pouze na adrese jeho provozovny, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik vytknutí vady. Zboží předá Kupující prodávajícímu bez zbytečného
odkladu. Náklady na vrácení zboží při uplatnění reklamace hradí Kupující.
6.6. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na
přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
6.7. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li,
pak způsobem potřebným pro uchování zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající
zboží pro přepravu.
6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád Prodávajícího.
6.9. Prodávající neodpovídá za vady a škodu způsobenou na zboží, které vznikly v důsledku
nesprávného, či nevhodného používání zboží. Užije-li Kupující Zboží v rozporu s návodem a
podmínkami použití uvedených v návodu výrobce, nebo doporučení prodejce nebo, je-li zboží
nadměrně užíváno (např. při soutěžních jízdách, přetěžování vozidla či při používání zboží v terénu).
7. Přechod nebezpečí škody
7.1. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v
dokladech nutných pro užívání zboží.
7.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody
na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
7.3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a
přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
7.4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li
Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
7.5. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.6. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění
na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytl dodatečnou
přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží
podmíněno.
8. Nepodstatné porušení smlouvy
8.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
8.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může
Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle
své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
8.3. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující
změnit bez souhlasu Prodávajícího.
9. Porušení smlouvy obecně
9.1. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má Kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet
vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
9.2. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané
(včetně veškerého dodaného příslušenství).
9.3. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí
totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči
zjistit, nejpozději však do jednoho roku od převzetí věci.
10. Záruka za jakost
10.1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby
použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
10.2. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od
dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží
záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu
nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou
součinnost.
10.3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na
Kupujícího vnější událost.
10.4. U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady (záruka za jakost) do dvanácti
(12) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje
pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
10.5. Prodávající a Kupující si ujednali zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi již
použitého spotřebního zboží, a to v délce poloviny zákonné doby.

10.6. Kupující je povinen používat Zboží v souladu s přiloženým návodem od výrobce nebo od
Prodávajícího (dále jen ,,Návod“). V případě, že Kupující použije nebo užívá Zboží v rozporu s
Návodem, nevztahuje se na takto vzniklá poškození a poruchy na Zboží záruka za jakost.
11. Další práva a povinnosti smluvních stran
11.1. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 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 pak i na další práva a povinnosti smluvních stran.
11.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
11.4. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@bikerszone.cz
11.5. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.
11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku.
12. Ochrana osobních údajů
12.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních
údajů, se kterým Kupující vyslovuje souhlas v rámci v rámci každé jednotlivé objednávky.
13. Doručování
13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v
objednávkovém formuláři kupujícího, a to týká-li se korespondence jakýchkoli jednání plynoucích z
těchto obchodních podmínek či jiných právních skutečností, souvisejících s vedením e-shopu.
14. Závěrečná ustanovení
14.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
14.2. Smluvní strany si sjednali ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že
místně příslušný soud prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo Prodávající.
14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Kontaktní údaje Prodávajícího: Brigádníků 871, Nový Bydžov,
504 01, adresa elektronické pošty info@bikerszone.cz
V Novém Bydžově, dne 29.9.2021

