Obchodní podmínky
obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061,
DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 59283, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.naturfakt.cz
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.naturfakts.cz je:
NATURFAKTS, s.r.o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČ: 03081061
DIČ: CZ03081061
dáje jen „prodávající“

Bankovní spojení a kontaktní údaje prodávajícího:
Číslo účtu: 3322400/5500
Konstantní symbol: 308
Bankovní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Nálešníková
email: naturfakt@naturfakt.cz
Telefon: 728 013 339
Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s
ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „NOZ“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při
uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.naturfakt.cz (dále jen
„internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží).
Uskutečněním objednávky kupující přijímá obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se
řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve
smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.
Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně
uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Veškeré nabídky prodeje zboží

umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.
2.2. Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3. Každá přijatá objednávka v internetovém obchodě prodávajícího je závazná.
2.4. Objednávku je možné stornovat pomocí emailu naturfakt@naturfakt.cz do šesti hodin od
obdržení potvrzení o úspěšném objednání. V případě zaplacení před následným stornem objednávky
bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 10,Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby).
2.5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v
objednávkovém formuláři. U každé objednávky je vždy nutné uvést telefonní číslo. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v
souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám,
předpisům a nařízením platným na území České republiky.
2.7. 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 (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí
kupující sám.
3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co
nejkratší době prostřednictvím České pošty.
Většinu zboží z nabídky internetového obchodu dodá prodávající kupujícímu zpravidla již následující
pracovní den.
Prodávající garantuje dodávku zboží zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě,
že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat
kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu, a to zpravidla telefonicky, na telefonní číslo
uvedené v objednávce.
Většina zboží je převážně trvale na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či
zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat
přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající nový předpokládaný termín dodání nebo nabídne kupujícímu
jiný srovnatelný výrobek.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Dopravné a platba poštovného
Česká Pošta – dodání na území České republiky
99 Kč

platba převodem

135 Kč

platba dobírkou

Číslo účtu: 3322400/5500
Konstantní symbol: 308
Bankovní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Převzetí zboží
Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné 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.
Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Pokud kupující zjistí, že došlo k
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zásilku od dopravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a
náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
4. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §
1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).
4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
i) 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,
ii) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
4.4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,
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
spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy
odstoupit.
4.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její
součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
4.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Pokud se jedná o zboží, které se rychle kazí nebo
o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době
(záruka). Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím
výrobku nebo nesprávným skladováním.
4.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)
měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v
reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se
ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i
uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na
náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.
4.8. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
4.9. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno,
běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.
4.10. Jestliže kupující zjistí vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopisem,
emailem: naturfakt@naturfakt.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu.
Prodávající doporučuje kupujícímu postupovat takto: uplatnění reklamace kupující přiloží spolu
s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle jako doporučený balík nebo cenný balík (pojištěný na
hodnotu vraceného zboží) na adresu prodávajícího: NATURFAKTS, s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30
Ostrava – Hrabůvka. Prodávající zboží zaslané zpět na dobírku nepřebírá. Prodávající vydá kupujícímu
písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení
reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně
odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ oprávněn od smlouvy
odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží
ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí
poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první
dodávky zboží.
Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle
prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
5.2. V případě uplatnění práva dle bodu 5.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen zaslat
nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) od odstoupení,
zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající
může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.
5.3. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu
přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím
nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (případný bezplatný osobní odběr však do těchto
variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky
do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě
odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Na kupní cenu, která
má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené
s vrácením zboží.
5.4. Kupující může při odstoupení od smlouvy postupovat mj. následovně:
(i) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – je přílohou těchto obchodních podmínek
a je ke stažení zde.
(ii) odeslat email na naturfakt@naturfakt.cz, kterým prodávajícímu oznámí své rozhodnutí o
odstoupení od smlouvy, s uvedením data uzavření smlouvy, čísla objednávky, bankovního spojení pro
vrácení peněz na účet, a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.
5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok

na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.
5.6. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit z důvodů uvedených v § 1837
NOZ, tzn., mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (i) upraveného podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a
z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
5.7. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v
textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a
dohodnou se s kupujícím na dalším postupu.
5.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele
odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen
spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně
kupujícího o bezdůvodné obohacení.
5.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zejména v případě, že objednané zboží se již
nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat
kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného
zboží jiným, zrušení objednávky apod.).
6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se
zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující
uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi
prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s
tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího
odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě – s výjimkou
externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je
nezbytný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a
jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
naturfakt@naturfakt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. K provádění
živnostenské kontroly je v rámci své působnosti oprávněn příslušný živnostenský úřad. Dozor nad

oblastí ochrany osobních údajů provádí 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.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi
kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný
kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude
důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření
kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li
v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.5.2015.

