Obchodní podmínky, reklamační řád
Všeobecná ustanovení
Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v
obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.C 204035 pro prodej zboží umístěného na
internetové adrese: www.wboats.cz
1. Tyto obchodní podmínky firmy Wavy Boats s.r.o., identifikační číslo: 29146011, zapsané v
obchodním rejstříku u Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 204035 (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku (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 (dále jen „kupující“).
2. Obchodní podmínky 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 svého samostatného výkonu povolání.
3.Kupní smlouvu v plném rozsahu nahrazuje Faktura za dodané zboží, která též plní funkci
Záručního listu, není-li tento dodán samostatně.
Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4.Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
5.Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době
uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením Kupní
smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto
Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
6.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
Kupujícímu výrobky nebo služby.
7.Zákazníkem se rozumí buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel,
který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–
podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako
„Kupující“.
Uzavření kupní smlouvy
Veškerá prezentace zboží umístěná na www.wboats.cz je informativního charakteru a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Informace o zboží a ceně uváděné
prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní
(např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek. .
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.
To, co Kupující Prodávajícímu uhradí před uzavřením Kupní smlouvy, se považuje za zálohu.
Pokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy z důvodu na straně kupujícího, záloha se nevrací.

Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen
záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
Platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit
Prodávajícímu následujícími způsoby a to v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet
prodávajícího
.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby na účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy,není-li sjednáno jinak. V
případě bezhotovostní platby na účet je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající je plátcem Daně z přidané hodnoty.
Odstoupení od kupní smlouvy
1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání
Kupujícího nebo pro jeho osobu.
2.Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být
Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může
Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty
Prodávajícího: info@wboats.cz .
Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo faktury a
objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
3.V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto ustanovení obchodních podmínek se
Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy . Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s
navrácením zboží Prodávajícímu.
4.V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím
již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.Nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat
zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v
původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese
Kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn
vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.
Přeprava a dodání zboží
Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v
objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
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.

Práva vadného plnění
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24měsíců od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Týká-li se vada
pouze součásti věci, lze uplatnit požadavek nároku Kupujícího pouze k této součásti.
Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození
vznikla:
• mechanickým poškozením Zboží
• prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou, mechanickým
poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží
plombami opatřeno,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných
odchylek,
• prokazatelně nesprávným užíváním,
• užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním
listu,
• užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
• prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo
které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
• prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
Prodávající dále není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na
přiměřenou slevu.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu či zásahem,
je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v Kupní
smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele
činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se
prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. Doba záruční opravy je vymezena
sjednaným přijetím Zboží k opravě a informací o jejím ukončení.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží
do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v
podmínkách , které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění
nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a
požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení
reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve

vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, být čisté a kompletní. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující
spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po
uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli
přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná
vůči Kupujícímu–podnikateli.
Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde
reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince případně elektronickou poštou.
Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence
reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při
uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými
hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit
kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail).
V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence
reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním
chybějících částí.
Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího,
jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží
přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží
jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu
uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního
protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován.
Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o
zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního
technika brána v potaz.
Vyzvednutí Zboží po záruční opravě
Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo
telefonicky.
Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a
způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě
zdůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 14 dnů od uplynutí doby, kdy
záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve
výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.
Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při
přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění
předmětu smlouvy.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
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 uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
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.
Závěrečná ustanovení
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající upřednostňuje
mimosoudní řešení sporů.
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí spotřebitel, jímž
je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o
ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních
předpisů.
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 dotčena platnost
ostatních ustanovení.
Tyto všeobecné obchodní podmínky umístěné a ve formátu pdf k dispozici ke stažení na
www.wboats.cz nabývají účinnosti dne 1.1.2014

