Obchodní podmínky Svatebního studia AVALON
Tyto obchodní podmínky Svatebního studia AVALON (dále jen „Podmínky“) obsahují závazná
pravidla procesu vzniku kupní smlouvy mezi provozovatelem Svatebního studia AVALON,
kterým je paní Alena Nosková, IČ: 72109149, sídlem Netolická 264, 384 02, Lhenice, jako
prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a zájemcem o koupi zboží nabízeným Prodávajícím (dále
jen „Kupující“) a jsou součástí obsahu kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
příslušným Kupujícím, a to bez ohledu na formu a způsob uzavření kupní smlouvy.
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Tyto Podmínky jsou použitelné na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím v
případě, že Kupující je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 a násl. občanského
zákoníku.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto Podmínky budou aplikovány též na
jakýkoliv případný budoucí smluvní proces mezi Kupujícím a Prodávajícím a budou
součástí obsahu též každé další kupní smlouvy, která bude mezi Prodávajícím a
Kupujícím v budoucnu uzavřena, a to až do nahrazení Podmínek novými obchodními
podmínkami Prodávajícího.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
Nabídku či jiné obchodní sdělení Prodávajícího adresované potencionálnímu zájemci o
zboží Prodávajícího lze považovat za návrh na uzavření smlouvy pouze v případě, že v
takovém sdělení bude výslovně vyjádřeno, že se jedná o návrh na uzavření kupní
smlouvy nebo že Prodávající má vůli být smlouvou vázán, bude-li návrh adresátem
nabídky přijat. Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, je jakákoliv nabídka
Prodávajícího nezávazná a Prodávajícímu z ní vůči adresátovi nabídky nevznikají žádné
povinnosti.
Prezentace zboží Prodávajícího na jeho internetových stránkách, reklamou, v katalogu či
vystavením zboží se nepovažuje za nabídku (návrh na uzavření kupní smlouvy) ze
strany Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že internetové stránky Prodávajícího
provozované na adrese www.studioavalon.cz nejsou e-shop a slouží pouze jako katalog
zboží tvořícího sortiment Prodávajícího. Uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a
Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory
Prodávajícího je přípustné pouze v případě, že k tomu Prodávající výslovně svolí před
uzavřením kupní smlouvy. Z rezervace či objednávky zboží Kupujícím prostřednictvím
internetových stránek Prodávajícího nebo telefonicky nevyplývá až do uzavření kupní
smlouvy ve smyslu bodu 8 těchto Podmínek pro Prodávajícího závazek k prodeji
předmětného zboží Kupujícímu.
Z rezervace zboží na internetových stránkách Prodávajícího Kupujícím vyplývá pro
Prodávajícího povinnost neprodat rezervované zboží po dobu …… hodin od potvrzení
rezervace Kupujícímu jinému zájemci a umožnit Kupujícímu v rezervační lhůtě prohlídku
zboží, jeho vyzkoušení a závazné objednání.
Závazná kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím může vzniknout pouze jejím
uzavřením v ústní, písemné či konkludentní podobě za současné přítomnosti
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Prodávajícího a Kupujícího v obchodních prostorech Prodávajícího. Pro jednání
Prodávajícího a jeho zastoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku o
jednání a zastoupení podnikatele.
K uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 8 těchto Podmínek může dojít zejména
následujícími způsoby:
ústní formou, pokud se Prodávající a Kupující dohodnou na určitém zboží jako předmětu
koupě a na kupní ceně za zboží a z jednání Prodávajícího a Kupujícího vyplyne vůle
Kupujícího dané zboží od Prodávajícího za stanovenou cenu koupit;
předáním zboží Prodávajícím Kupujícímu oproti uhrazení kupní ceny za zboží Kupujícím
Prodávajícímu;
písemnou objednávkou zboží ze strany Kupujícího a akceptací objednávky
Prodávajícím.
○ Uhradí-li Kupující Prodávajícímu před převzetím zboží část kupní ceny za zboží,
hledí se na takové plnění Kupujícího jako na závdavek ve smyslu ustanovení §
1808 a násl. občanského zákoníku. Zbytek kupní ceny je Kupující povinen
uhradit Prodávajícímu nejpozději v termínu pro dodání zboží, nevyplývá-li z
objednávky nebo jiného ujednání něco jiného. Před řádným uhrazením kupní
ceny není Prodávající povinen zboží Kupujícímu dodat. Vlastnické právo ke zboží
přechází na Kupujícího teprve úplným uhrazením kupní ceny.
○ Je-li součástí plnění Prodávajícího úprava zboží dle požadavků Kupujícího, není
Prodávající povinen požadované úpravy provést předtím, než mu Kupující uhradí
kupní cenu za zboží nebo její sjednanou část (zálohu). Není-li v objednávce
uvedeno jinak, je Prodávající povinen požadované úpravy provést nejpozději do
…. dnů od přijetí objednávky a uhrazení sjednané části kupní ceny (zálohy) za
zboží Kupujícím. Úpravy délky šatů a jejich zúžení v těle jsou zdarma. Ostatní
úpravy jsou zpoplatněny formou příplatku ke kupní ceně, jehož výše je uvedena v
objednávce.
Kupující bere na vědomí, že po uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 8 těchto
Podmínek nelze bez zákonného důvodu od takové smlouvy odstoupit a lze ji zrušit jen
se souhlasem Prodávajícího.
Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Reklamace se uplatňuje u
Prodávajícího. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Požádá-li o to Kupující,
potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho
povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení
srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i
způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede,
že další práva Kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění
těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze
potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Nemá-li věc
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vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se
vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to
možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné
odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady
po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy
odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové
věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou
slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže
dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud
kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám
způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za
nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na
přiměřenou slevu. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v
písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím
je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Není-li v kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo v těchto Podmínkách
ujednáno jinak, řídí se právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím občanským
zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2019

