
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LUTY s.r.o., IČO: 
05251435, se sídlem Blížkovice 351 67155 Blížkovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25093   (dále jen 
„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která vznikají před 
uzavřením kupní smlouvy o nákupu mikrobagru z nabídky prodávajícího na webové stránce 
mikrobagry.cz. 

2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

WEBOVÁ STRÁNKA PRODÁVAJÍCÍHO  

4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru 
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 
občanského zákoníku se nepoužije. 

5. S ohledem na povahu nabízeného zboží nepředstavuje webové rozhraní prostředek k uzavření 
kupní smlouvy. V případě, že návštěvníka webové stránky zaujme nabídka, má možnost 
prodávajícího kontaktovat prostřednictvím nezávazného poptávkového formuláře. Následná 
jednání o uzavření kupní smlouvy probíhají mimo webové stránky s tím, že kupní smlouva se 
zpravidla uzavírá v provozovně prodávajícího.  

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

6. Kupující bere na vědomí, že v případě uzavření kupní smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory 
prodávajícího má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. 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. 

7. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 3.1. 
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@minibagry.cz. 

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 



prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li 
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to 
i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

9. 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. 

10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

11. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a 
to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní 
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

ZKUŠEBNÍ PREZENTACE ZBOŽÍ 

12. V případě požadavku kupujícího zajistí prodávající zkušební prezentaci zboží, při které zboží 
doručí na místo sjednané s kupujícím a na místě kupujícímu předvede vlastnosti a manipulaci se 
zbožím a zodpoví dotazy kupujícího ohledně zboží, případně mu v přiměřeném rozsahu umožní si 
zboží vyzkoušet.  

13. V případě, že se kupující na základě zkušební prezentace zboží rozhodne uzavřít kupní smlouvu na 
zboží, jsou náklady na zkušební prezentaci zboží zahrnuty v kupní ceně zboží.  

14. V případě, že kupující na základě zkušební prezentace zboží neuzavře kupní smlouvu na zboží, 
nebo že od uzavřené kupní smlouvy odstoupí dle § 1829 občanského zákoníku, nahradí 
prodávajícímu náklady na přepravu zboží a provedení zkušební prezentace ve výši, kterou mu 
prodávající předem sdělí.  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

15. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

16. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 



17. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://
www.coi.cz. 

18. 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. 

19. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

20. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

21. Kupující bere na vědomí, že prodávající v souvislosti s plněním svých smluvních povinností vůči 
kupujícímu zpracovává tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační 
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen 
jako „osobní údaje“). 

22. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy. 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. 

23. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. 

24. 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. 

25. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány 
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

26. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 



27. 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: 

27.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

27.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

28. 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. 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

29. 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. 
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