Obchodní podmínky společnosti OneStep mission s.r.o.
Článek I
Obecná ustanovení
1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je společnost OneStep Mission s.r.o., se
sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 08334617, společnost je zapsaná u
Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 113135.
2. Prodávajícím je společnost OneStep Mission s.r.o. (viz sekce Kontakty).
3. Dodavatelem produktů a služeb nabízených na e-shopu www.poplights.cz je společnost
OneStep Mission s.r.o. (viz sekce Kontakty).
4. Kupujícím je každý návštevník stranek poplights.cz, který prostřednictvím těchto stránek
vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická
nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely prodeje jiným osobám, za účelem
podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
5. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, emailové komunikace a telefonické komunikace.
Článek II
Cena
1. Všechny uváděné ceny jsou včetně všech poplatků mimo nákladů na přepravu a balení.
Cena nezahrnuje DPH. Prodávající NENÍ plátcem DPH.
2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránkách poplights.cz v momentě provedení
nákupu.
3. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné.
4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
Článek III
Objednávka
1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty) Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
3. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb
kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení
objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a
platby za objednané zboží nebo služby.
4. Kupující potvzením objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží nebo služeb a
objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné
měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a
prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
6. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s
potvrzením přijetí objednávky. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 5.
tohoto článku.

7. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
8. Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti – výběr
rozměru, barev provedení atd. – je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek
zákazníků je teprve zadáváno do výroby.
9. O tom, že je zboží vyráběno na zakázku jste informováni přímo v textu u zboží.
Článek IV
Platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :
- platba předem na účet společnosti - číslo objednávky slouží jako variabilní symbol
platby
- na dobírku při převzetí od dopravce
2. Na zakázkové zboží si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka uhrazení zálohy ve výši
50% hodnoty objednávky.
Článek V
Dodací podmínky
1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud
se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3. Faktura (daňový doklad) je zaslána výhradně elektronicky.
4. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
5. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
a. České pošty
b. společnosti Zásilkovna

Článek VI
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
1. 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
2. Kupující ( spotřebitel ) nemůže, podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit
od kupní smlouvy
A. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
B. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli dodavatele
C. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele ( zakázková výroba ) nebo pro
jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
D. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel
jejich originální obal

3. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží.
4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě, toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
5. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
6. 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.
7. 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
8. 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.
9. 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.
10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal
11. V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za
dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to i v případě, že si zvolil dražší způsob
dopravy.
12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny
13. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím
14. 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.
15. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme, aby zboží které budete odesílat, bylo ( pokud možno )
v původním obalu, nejevilo známky užívání, bylo nepoškozené a kompletní – pokud možno
s originálním dokladem o koupi.
16. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato !

Článek VII
Mimosoudní řešení sporů
1. 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: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/
ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek VIII
Ochrana osobních údajů
1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či
softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.7.2019.

