Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz
1. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro
nakupování prostřednictvím e-shopu www.Bontonland.cz a jsou součástí uzavřené kupní
smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu Bontonland.cz je společnost Bontonland a.s.,
se sídlem Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 3413, IČ: 49018825, DIČ: CZ49018825, číslo účtu: 296319001/5500. VOP blíže upravují
vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Bontonland a.s.
(dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).
Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním
objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP - jejichž
součástí je i reklamační řád - seznámil a že s nimi souhlasí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem
(č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb.).

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je
jím:
Bontonland a.s., Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 3413
IČ: 49018825, DIČ: CZ49018825
číslo účtu: 296319001/5500 u Raiffeisenbank a.s.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
službami.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při
uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která
nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním
zákoníkem.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí,
a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3. Kupní smlouva - objednávání a ceny
Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení
objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Bontonland a.s. (a
obchodní značky Bontonline.cz), nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,
obchodních názvů, firemních log, aj. Bontonlandu nebo smluvních partnerů Bontonlandu, není-li
v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném
firmou Bontonland a.s. tím, že požadované plnění (zboží, či elektronický obsah) vloží do košíku
příp. zakoupí metodou express. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo
měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které
do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy
a způsobu úhrady a přijetím objednávky Bontonlandem, za případné chyby při přenosu dat
Bontonland nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Bontonland neprodleně potvrdí Kupujícímu
informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Tento informační email nemá žádný vliv na
uzavření kupní smlouvy.
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době
odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění
veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Požaduje-li zákazník
nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně - avšak vždy před tím,
než podá objednávku.
Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:
•
•
•

prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bontonland.cz,
elektronickou poštou na adrese operator@bontonland.cz,
osobní návštěvou na kterékoliv pobočce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či
kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro
získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude
kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu
zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

4. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní
smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z
ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,

který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při
jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
•

•
•
•

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci,
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 kupující právo na bezplatné odstranění vady;
na odstranění vady opravou věci,
na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Bontonlandu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu
po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Bontonlandu; to
neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Bontonland
vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat
místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolíli si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Bontonland nemůže dodat
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Bontonland
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné
obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
Bontonland dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Bontonland odstranit
podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Bontonland vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
Kupující změnit bez souhlasu Bontonlandu.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Bontonlandu na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí
totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné
péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se Bontonland zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo
doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou
součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od
dojití věci do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na
Kupujícího vnější událost.

5. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode
dne uzavření smlouvy a jde-li o
•
•
•

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží, nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí
první dodávky zboží.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní
smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe
v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní
smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
•

•

•

odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na
adresu operator@bontonland.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj.
„Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést na prodejnu,
pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu
(pokud žádáte o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou
adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,
zboží je nutné doručit na adresu Internetový obchod Bontonland, Václavské nám. 1, 110
00 Praha 1 spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího
by mělo být být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, bez známek
použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o
zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto);
doporučujeme zboží pojistit; zboží je také možné osobně donést na prodejnu,
při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží
nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou

•

opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na
kupujícím uvedený bankovní účet, složenkou na kupujícím uvedenou adresu, či peníze
předáme kupujícímu v naší prodejně, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém
obdržení zboží,
v případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek nebude kupující moci
akceptovat odstoupení v náhradní lhůtě od smlouvy (15 - 21 dní) poskytnuté ze strany
prodejce a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém
případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:
•
•
•
•
•
•

i. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
ii. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli dodavatele,
iii. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i
zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
iv. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li
spotřebitel jejich originální obal,
v. na dodávku novin, periodik a časopisů,
vi. spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro
svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o
ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě
odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.
Prodávající si vymezuje právo na odstoupení:
V případě, že cena zboží nabízeného na eshopu je velmi rozdílná od běžné prodejní ceny tohoto
zboží, nebo pokud došlo při přeceňování ceny zboží k očividné chybě (tímto se myslí více jak 40%
rozdíl ceny od běžné na trhu) má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Cena u a dodací termín u předobjednávky
Stejně jako u datumu, cena zboží je do vydání orientační. V drtivé většině případů se cena během
doby předprodeje/rezervace nemění, ale prodejce si vyhrazuje, že pokud ke změně přesto dojde,
že včas zákazníka informuje a ten má při změně ceny možnost kdykoliv předobjednávku zrušit,
pokud by mu změna ceny nevyhovovala.

7. Platební podmínky a vlastnické právo
Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:
•
•
•
•
•

v hotovosti při osobním vyzvednutí při předání zboží (v případě nákupu v kamenných
prodejnách) a to za běžnou cenu (nikoliv internetovou),
v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
bankovním převodem
transakcí platební / kreditní kartou
dalšími platebními metodami uvedenými v části platby

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní
ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání
částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

8. Dodací podmínky
Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:
•

zaslání prostřednictvím České pošty službou Balík do Ruky

•

osobně v případě přímého prodeje na pobočce. V takovém případě se prodej neřídí
obchodními podmínkami internetového obchodu a taktéž není možné požadovat prodej
za internetovou cenu.

Cena za dopravu je uvedena na této stránce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na
adresu operator@bontonland.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat
škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
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.

10. Otevírací doba
Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bontonland.cz je možné
podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech. Otevírací
doba jednotlivých poboček je zveřejněna u popisu každé pobočky na stránce Prodejen.

11. Záruční podmínky
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o
zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší
než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO,
sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy
České republiky. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).

12. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k
uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani
poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním
stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících 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 zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním
rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření
provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli
prodejny.
Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních
sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení
odmítnout.

13. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v
den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením 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 zákazník 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 podmínky nabývají účinnosti dne 7. července 2014

