Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZANO 91 s.r.o. se sídlem Kollárova 431/8, Královo Pole,
612 00 Brno-Královo Pole, identifikační číslo: 2926295, DIČ CZ29262950, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 69091.
Tyto obchodná podmínky platí pro nákup na internetovém portálu www.fab.cz a
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Obchodní podmínky společnosti ZANO 91 s.r.o. se sídlem Kollárova 431/8, Královo Pole, 612
00 Brno-Královo Pole, identifikační číslo: 2926295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
KS v Brně, oddíl C, vložka 69091(dále jen „prodávající“) 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 „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu fab.cz. Kupujícím je fyzická nebo
právnická osoba, která učiní objednávku zboží.
1.2. 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.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23. 7. 2014
2. Objednávka zboží
2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu
úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží
2.2. 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. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. 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 objednávce.
3. Kupní smlouva
3.1. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na internetovém portálu
www.fab.cz.

3.2. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu
závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a
zaplatit za něj kupní cenu.
3.3. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení
nebo montáž dodávaného zboží.
3.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným
způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit.
3.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou
v objednávce.
3.6. 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.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na
webových stránkách fab.cz. Tato cena je uvedena včetně DPH. Cena zboží uvedená na
internetových stránkách fab.cz platí pouze pro zásilkový prodej. Cena při osobním odběru
v partnerských prodejnách Fab se může lišit.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
4.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím
zaplaceny dobírkou pracovníkovi přepravní společnosti
4.4. Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve v momentě jejím uhrazením pracovníkovi
přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím
slouží zároveň jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném
uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
4.5. Při osobním odběru kupující zaplatí kupní cenu na prodejně společnosti ZANO 91 s.r.o. na
adrese Servisní partner FAB, Dukelská třída 13, 614 00 Brno. Zboží může uhradit v hotovosti
nebo bezhotovostně platební kartou.

5. Přeprava
5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.2. 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.
5.3. 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.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání
důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v přechozí větě.Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však
nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek 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.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 6.1 je kupující povinen písemně
kontaktovat prodávajícího. V písemné výpovědi uvede číslo objednávky, datum nákupu a
číslo účtu pro vrácení peněz.
6.4. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se
zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je
povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem,
aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na
zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho
doručení prodávajícímu.
6.5. 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, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
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 věc vyhovuje požadavkům
právních předpisů

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
7.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.4. Při zjištění závady zboží kupující reklamuje zboží na prodejně společnostiZANO 91 s.r.o. na
adrese Servisní partner FAB, Dukelská třída 13, 614 00 Brno. Reklamace probíhá dle
reklamačního řádu společnosti ZANO 91 s.r.o.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo a e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. 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.
8.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. 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. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.

