OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI B612 COMPANY, S.R.O.
v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále
jen „OZ“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všech
zprostředkovaných kupních smluv ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouvy“), uzavřených mezi B612 company s.r.o., IČ: 067 63
251, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapsanou v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288478 (dále jen „B612“) na účet a ve prospěch
Aficco s.r.o., IČ: 046 45 812, se sídlem Rašínova 644/10, 612 00 Brno, zapsanou v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 91179 (dále jen „Prodávající“) s jejími zákazníky
(dále jen „Objednatel“, B612 a Objednatel dále společně „Smluvní strany“), jejichž uzavření B612
pro Prodávajícího zprostředkuje prostřednictvím e-shopu provozovaného na webové stránce
www.kavanaklik.cz. Tyto Obchodní podmínky se pro Smluvní strany stávají závaznými okamžikem
uzavření Smlouvy.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že na veškeré vztahy plynoucí ze Smluv se použijí pouze tyto
Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je výslovně vyloučeno,
s výjimkou obchodních podmínek Prodávajícího zveřejněných na webové stránce Prodávajícího
www.kopiluwak.eu v částech, na které tyto Obchodní podmínky odkazují.
Ustanovení Smluv, která jsou v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají před
zněním těchto Obchodních podmínek přednost.
Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.kavanaklik.cz.

II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při uzavření zprostředkované kupní
smlouvy mezi Objednatelem a Prodávajícím prostřednictvím B612.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouva je uzavřena
akceptací objednávky Objednatele ze strany B612;
faktickým počátkem plněním ze strany B612 na základě objednávky Objednatele, pokud
Objednatel před započetím plnění ze strany B612 objednávku písemně nebo formou emailu nezrušil, přičemž rozhodný je den doručení zrušení objednávky B612u.
Objednávka může být provedena elektronickou formou potvrzením kompletně vyplněného formuláře
na webové stránce www.kavanaklik.cz.
Návrh B612 k uzavření smlouvy učiněný reklamou nebo zveřejněním zboží na webové stránce
www.kavanaklik.cz není nabídkou ve smyslu OZ a k uzavření Smlouvy je po jeho akceptaci ze
strany Objednatele nutné potvrzení ze strany B612.

Akceptace objednávky Objednatele ze strany B612 s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně
nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky na uzavření Smlouvy ve smyslu OZ, pokud
Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, takové přijetí
neodmítne.
Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením Smlouvy oběma Smluvními stranami a týkající
se předmětu později uzavřené Smlouvy s výjimkou objednávky dle těchto Obchodních podmínek,
nejsou pro Smluvní strany závazná.
Smlouva není fixním obchodem dle § 1980 OZ.

IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupní cena zboží je sjednána ve Smlouvě a odpovídá ceně zboží uvedené na webové stránce
www.kavanaklik.cz. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH.
Kupní cena je splatná okamžikem potvrzení objednávky ze strany Objednatele. Platbu je možné provést
prostřednictvím platební brány na webové stránce www.kavanaklik.cz. Na základě její úhrady je
objednávka potvrzena Objednateli ze strany B612 a B612 objednávku předá Prodávajícímu
k vyřízení.
Po úhradě kupní ceny bude Objednateli zaslána faktura, která splňuje náležitosti daňového dokladu
dle platných právních předpisů.

V.

DODÁNÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

Dodání zboží a jeho reklamace se řídí příslušnými částmi obchodních podmínek Prodávajícího
zveřejněnými na webové stránce www.kopiluwak.eu.

2.

Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu právních předpisů má právo od Smlouvy odstoupit,
a to do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná o 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.
Pro odstoupení od Smlouvy lze použít reklamační formulář umístění na webové stránce
Prodávajícího www.kopiluwak.eu a zaslat jej e-mailem na adresu Prodávajícího
eshop@kopiluwak.eu nebo v listinné podobě na vlastní náklady Prodávajícímu na adresu sídla
společnosti Prodávajícího.

3.

Prodávající má právo až do převzetí zboží Objednatelem odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu
prostřednictvím B612 jako zprostředkovatele.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
B612 je na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené s Prodávajícím zpracovatelem osobních údajů
předaných Objednatelem ve smyslu platných právních předpisů, zejména Nařízení (EU) 2016/679
(GDPR) v platném znění (dále jen „Nařízení“).
Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že osobní údaje předané B612 při uzavření Smlouvy jsou
úplné a správné.

B612 jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Prodávajícího,
který je správcem osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů. Výjimkou jsou pouze
případy, kdy jsou určité povinnosti zpracovateli uloženy přímo právním předpisem.
B612 přijme všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení,
přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu
zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě
závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. B612 také zajistí splnění povinností dle
Nařízení ve vztahu k Objednateli jako subjektu osobních údajů.
VII. ODPOVĚDNOST
B612 neodpovídá za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže toto nesplnění bylo způsobeno překážkou,
která nezávisela na jeho vůli a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní počítal
v době uzavření Smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátil nebo překonal.
B612 neodpovídá za škodu způsobenou Zbožím nebo jeho vadami způsobenými užitím Zboží jiným
způsobem, než ke kterému je Zboží určeno.
Skutečnost, že některá ze Smluvních stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti nebo
netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky těchto Obchodních
podmínek nebo Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak nesporně
představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního porušení.
Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude účinné, pouze pokud bude
vyjádřeno pro každý takový případ písemně, a nelze se kteroukoliv ze Smluvních stran v budoucnu
dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní stranou obdobného dřívějšího případu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
B612 je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny těchto Obchodních
podmínek Objednatele o této změně písemně informuje nejméně 10 dnů předem a zároveň zašle
Objednateli aktualizované znění těchto Obchodních podmínek. V případě, že Objednatel nemá
zájem dle aktualizovaných Obchodních podmínek ve smluvním vztahu pokračovat, oznámí tuto
skutečnost B612u nejpozději 5 dnů před datem účinnosti Obchodních podmínek ve znění změn.
Smluvní vztah poté zaniká ke dni účinnosti aktualizovaných Obchodních podmínek.
Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt:
www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady;
Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce.
Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

Verze obchodních podmínek k 1.8.2020.

Výtažek Obchodních podmínek společnosti Aficco s.r.o., se sídlem Rašínova 644/10, 612 00 Brno,
identifikační číslo: 04645812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 91179 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese kopiluwak.eu
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
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 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.
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.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má 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 jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 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
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

