The Chapter s.r.o.
Společnost založená a existující dle platných zákonů České republiky,
IČ. 08930783, DIČ CZ08930783, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 116240
Se sídlem v Přílepech 287, 769 01 Přílepy, Česká republika.
(dále jen „FOTONAUT”)
1) Úvod
+ Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti FOTONAUT (dále jen „prodávající”) řídí
v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou (dále
jen „kupní smlouva“) uzavřenou mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím webových stránek FOTONAUT - www.thefotonaut.com (dále jen „webové
stránky“). Online objednávky lze zadávat na webových stránkách umístěných na internetu.
+ Obchodní podmínky platí obdobně pro případy, kdy je kupující v roli podnikatele a má v úmyslu
koupit zboží od prodávajícího pro účely související s činností své nezávislé profese.
+ Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek lze dojednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání z této smlouvy mají přednost před obchodními podmínkami.
+ Ustanovení podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních
podmínek je vyhotovena v českém či anglickém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena
v českém či anglickém jazyce.
+ Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklé po období účinnosti předchozí verze obchodních podmínek.
2) Uživatelský účet
+ Při objednávání zboží na webových stránkách web automaticky kupujícího registruje; registrace
autorizuje kupujícího k přístupu do jeho uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
+ Při registraci na webových stánkách a při objednávání zboží je kupuící povinen uvádět správné
a pravdivé informace. Při změně údajů je kupující povinen v uživatelské účtu uvedené údaje
aktualizovat.
+ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, kterým je e-mailová adresa
a heslo kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčelivost ohledně informací nezbytných pro
přihlášení k uživatelskému účtu.
+ Kupující neposkytne uživatelský účet třetí straně.
+ Prodejce může uživatelský účet zrušit, zejména pak pokud není uživatelský účet používán déle
než 36 měsíců, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

+ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být vždy k dispozici, zejména pak s ohledem
na nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru nebo nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích
stran.
3) Kupní smlouva
+ Prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativní, a prodejce proto není
povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku zde nebude uplatněno.
+ Webové stránky poskytují informace o produktech, včerně cen jednotlivého zboží. Ceny produktů
jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů jsou platné ve znění
uvedeném na webových stránkách. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího k uzavření
obchodu za individuálně sjednaných podmínek.
+ Odesláním objednávky kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy za podmínek obsažených v
těchto obchodních podmínkách.
+ Prodávající potvrdí přijetí objednávky na kupujícího e-mailovou adresu uvedenou v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“), a to neprodleně po obdržení objednávky.
+ Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní cena,
odhadované náklady na dopravu) kupujícího požádat o dodatečná potvrzení (například
prostřednictvím e-mailu či telefonicky).
+ Kupující souhlasí pro uzavření kupní smlouvy s využitím komunikace na dálku.
4) Cena a platební podmínky
+ Kupní cena a veškeré náklady spojené s dodáním zboží dle dohody může kupující zaplatit
prodávájícímu prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího (dále jen „účet
prodávajícího“).
+ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s
variabilním symbolem platby. Zasláním příslušné částky na účet prodávajícího je bezhotovostní
nákup uzavřen.
+ Případné slevy z ceny zboží poskytované kupujícímu prodávajícím nelze kombinovat.
+ Pokud je tak obvyklé, či je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy vydanými
prodávajícím ohledně plateb provedených na základě smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu
daňového dokladu vystavuje prodávající kupujícímu po zaplacení ceny zboží a odešle ji
elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.
5) Odstoupení od dohody
+ Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

+ V případě odstoupení vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)
dnů od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající obdržel od
kupujícího. Prodávající je povinen vrátit finanční prostředky kupujícímu v momentě vrácení zboží
či jinak, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou tak dodatečné náklady. Odstoupí-li kupující
od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než
kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu.
+ Prodávající je oprávněn započíst nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny.
+ Pokud kupující nezaplatí kupní cenu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, je prodávající
oprávněn od smlouvy odstoupit.
6) Přeprava a dodání
+ V případě, že je způsob dopravy sjednán jinak než na základě konkrétní žádosti kupujícího, nese
kupující odpovědnost za případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
+ Pokud je prodávající dle kupní smlouvy nucen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen zboží převzít.
+ V případě, že z důvodů, pro které je třeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení. Náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží budou vypočítány na základě aktuálních tarifů přepravce.
+ Další práva a povinnosti třetích stran při přepravě zboží mohou změnit konkrétní dodací
podmínky prodávajícího.
7) Práva z vadného plnění
+ Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy.
+ Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že při odeslání zboží nemá zboží žádnou vadu. Prodávající
odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží:
- má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly a v případě, že taková dohoda neexistuje, má
zboží vlastnosti, které prodávající popsal na webových stránkách, nebo vlastnosti, které kupující
očekával vzhledem k povaze reklamy prováděné prodávajícím,
- zboží odpovídá účelu, který uvedl prodávající, nebo účelu, ke kterému se takové zboží obvykle
používá,
- zboží odpovídá dohodnuté kvalitě nebo kvalitě provedení vzorku či modelu, pokud byla jakost
nebo kvalita stanovena v souladu se schváleným vzorkem či modelem,
- zboží je ve správném množství, míře nebo hmotnosti,
- zboží splňuje zákonné požadavky.
+ Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se nevztahuje na zboží prodávané za
nižší cenu vinou, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho běžným

používáním, použité zboží, které kupující převzal, a škoda odpovídá množství použití nebo pokud to
vyplývá z povahy zboží.
+ Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady lze upravit v
kupní smlouvě.
8) Ochrana osobních údajů
+ Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, poskytuje zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
+ Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno, adresy, identifikačního čísla,
daňového identifikačního čísla, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“).
+ Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem realizace práv
a povinností vyplývajících ze smlouvy. Pokud si kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím.
+ Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět osobní údaje správně a pravdivě a bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
+ Prodávající může ke zpracování osobních údajů jmenovat třetí stranu. Kromě přepravce zboží
nebudou osobní údaje poskytnuty třetí osobě bez předchozího souhlasu kupujícího.
+ Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
elektronicky automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
+ Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a že mu bylo doporučeno, aby poskytoval osobní
údaje dobrovolně.
9) Zasílání komerčních zpráv a ukládání cookies
+ Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností
prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.
+ Kupující souhlasí s ukládáním cookies na svém počítači. Pokud lze nákup na webových stránkách
uskutečnit bez uložení souborů cookie a za účelem splnění povinností prodávajícího z kupní
smlouvy, může kupující kdykoli zrušit svůj souhlas s ukládáním souborů cookie.
10) Závěrečná ustanovení
+ Pokud vztah kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že se
vztah bude řídit českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
+ Pokud jsou některá ustanovení obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná nebo se stanou
neplatnými či neúčinnými, bude vynuceno zpracování nového ustanovení v nejbližším smyslu znění
původního neplatného ustanovení.

+ Prodejní a kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodejcem v elektronické
podobě.
+ Kontaktní údaje prodávajícího: poštovní adresa:
The Chapter s.r.o.,
Přílepy 282, 769 01 Přílepy, Česká republika
e-mail: XXXX
tel: XXXX

V Praze, 1. června 2020

