
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platné od 01.01.2023  

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti AUDIO DIGITAL s.r.o., IČ 28164474, DIČ CZ28164474, se sídlem Pod-
nikatelská 565, 19011 Praha 9 - Běchovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 129890, e-mail: info@audiodigital.cz, tel.: +420 224 267 163, jako prodávajícím („My“ nebo „Prodávající“) upravují v 
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zá-
koník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na zá-
kladě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.e-audiodigital.cz 
(„Internetový obchod“) a uplatňujeme je u všech dodávek zboží a služeb kupujícím. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete 
na webových stránkách: https://www.e-audiodigital.cz/ochrana_osobnich_udaju/. 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění 
Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu 
účinnosti předchozího znění Podmínek. 

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na 
dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena 
distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“). 

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-
shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost. 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá 
smlouvu s prodávajícím. 
Podnikatelem je ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způso-
bem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebi-
tele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostat-
ném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely 
VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své 
identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 
 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost 
před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účin-
nosti předchozího znění obchodních podmínek.  

1. Některé definice 
1.1. Cena je finanční částka za Zboží; 
1.2. Cena za dopravu je finanční částka za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení; 
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu; 
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu; 
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi; 
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchová-

vání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv; 
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující; 
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

2. Obecná ustanovení a poučení  
2.1. Koupě Zboží dle těchto VOP je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. 
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám 

poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.  
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2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových 
recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním sys-
tému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází 
od reálného spotřebitele. 

3. Uzavření smlouvy 
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce. 
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na 

dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků 
(tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte oče-
kávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.  

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být 
uvedeny následující údaje: 

3.4. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“. 
3.5. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží budou za-

dány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu 
a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby; 

3.6. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doru-
čovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

3.7. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly 
prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte 
ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku 
dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko: „Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte s našimi obchodními 
podmínkami.“ Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo 
Nám.  

3.8. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mai-
lovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-
mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mai-
lové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. 
Kupní smlouva je uzavřena až na základě následného manuálního potvrzení, po ověření, že máme zboží skladem. 
Oznámení o potvrzení objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. 

3.9. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není 
dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maxi-
málním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. 
V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme 
Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena 
ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  

3.10. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za 
tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situ-
aci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě 
oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou 
chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či pře-
bývá cifra. 

3.11. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. 
3.12. V případě, že máte zřízen Zákaznický účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte 

ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však 
totožný, jako v případě kupujícího bez Zákaznického účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše 
identifikační údaje. 

4. Informace o zboží a cenách 
4.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží 

v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících po-
platků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. 
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevy-
lučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není 
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

4.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v přípa-
dech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 



4.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat. 
4.5. Všechny ceny jsou smluvní. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na 

celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech 
zakupovaných produktů dojít k odchylce od takto uvedené kupní ceny, což je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na 
celé koruny. 
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 

4.6. Tzv. „Běžná cena“ znamená cenu zboží nebo služby, za niž předmětné zboží nebo službu prodávající nabízel bez zo-
hlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím 
provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy 
ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu. 

4.7. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a 
to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informač-
ního systému prodejce. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o této skutečnosti. 
Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, 
zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující 
informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.  

5. Zákaznický účet 
5.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznic-

kého účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží 
také bez registrace. 

5.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny 
údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené 
kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

5.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenli-
vost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za pří-
padné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

5.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
5.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v 

případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
5.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou 

údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového 
vybavení třetích osob.  

6. Platební podmínky a dodání zboží 
6.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou 

uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objed-
návky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, pří-
padně podmínky, kdy je doprava zdarma.  

6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
6.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způ-

soby: 
a) Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 43-312630247/0100, vedený u Komerční banky. 
b) Dobírkou v hotovosti při předání zboží. 
c) V hotovosti při osobním odběru v provozovně. 
d) V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek. 

6.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smlu-
vené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

6.5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena 
splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

6.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky 
na bankovní účet prodávajícího. 

6.7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před ode-
sláním zboží není zálohou. 

6.8. Zboží je kupujícímu dodáno: 

a) na adresu určenou kupujícím v objednávce, 

b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou si kupující určil, 

c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 



6.9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 
6.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v 

potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupují-
cího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.11. 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. 

6.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zá-
vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do 
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. 
6.14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však 

převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem pře-
vzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

6.15. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. 
6.16. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba 

doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a 
může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí 
Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 

6.17. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů převzetí zboží od dopravce a shledání poru-
šení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží 
doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pří-
padě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, 
za což Nám od Vás náleží úplata ve výši našich nákladů na uskladnění Zboží. Pokud se rozhodneme odstoupit od 
Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok 
na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

6.18. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě 
dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro za-
placení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doru-
čení e-mailu. 

6.19. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme 
vždy informovat v případě: 

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo infor-
mace o tom, že nebude možné Zboží dodat; 

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání. 

7. Odpovědnost, reklamace, záruky 
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době přechodu nebezpečí škody na Zboží nemá vady, zejména pak, že 

Zboží: 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným 
ujednaným vlastnostem, 

b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci a jiných po-
kynů, které můžete rozumně očekávat, 

d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy. 
7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména 

ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 b) Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1. a-d), můžete 
Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na 
Naší adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese sídla společnosti. Pro reklamaci mů-
žete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu Podmínek. V uplatnění práva z vad-
ného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změ-
nit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva: 



a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo 

b) na odstranění vady opravou Zboží, 

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, 
což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být dru-
hým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. 

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na vý-
znam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 

7.6. Dále máte právo na: 

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo 

b) odstoupení od Smlouvy, 

jestliže: 

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;  

b) se vada projeví opakovaně,  

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo  

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných 
obtíží pro Vás. 

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. 
7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží. 
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovída-

jící míře jeho předchozího používání. 
7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;  

b) co je obsahem reklamace;  

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; 

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 
7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o 

vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo 
požadovat přiměřenou slevu. 

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. 
Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, 
např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je 
Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My. 

7.13. V případě, že jste podnikatel, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl 
zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží. 

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží 
ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 
To se však netýká: 

a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

d) vyplývá-li to z povahy věci. 

8. Odstoupení od smlouvy 
8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů 

a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení 
výslovně uvedena. 

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s usta-
novením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 
Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli 
Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem 



dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží 
dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.  

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naší 
adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z 
Naší strany, který tvoří přílohu Podmínek. 

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 
1837 Občanského zákoníku. 

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, 
že od Smlouvy odstupujete. 

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a ne-
sete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, 
avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabí-
zeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením 
zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu do-
dání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli. 

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kte-
rého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupením od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží 
obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno 
včetně originálního obalu. 

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v 
důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností 
Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili 
Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny. 

8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, 
proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Mů-
žeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce nesprávné informace.  
V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy 
odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. 

8.10. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst sní-
žení hodnoty vráceného zboží. 

8.11. Je-li kupujícím podnikatel (dle čl. 1 těchto VOP), může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.  
Je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta na dodacím listu má přednost. 
Odstoupení od smlouvy podnikatelem 

8.12. Kupující podnikatel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 
8.13. Bude-li kupujícímu podnikateli umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vě-

domí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. To platí zejména pokud vrácené 
zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství. Kupující bere na vědomí, že si prodávající 
vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, 
jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. 

9. Dodávky pro podnikatele 
9.1. Dodací podmínky jsou EXW (Ex-Works dle Incoterms 2022) z našeho skladu. Podmínky dodávky (nejzazší termíny do-

dávky) jsou vázány na naše písemné potvrzení. Podmínky dodávky se považují za splněné, jestliže byly splněny ve 
smluvním čase a jestliže byl předmět dodávky odeslán nebo od nás vyzvednut nebo avízo o připravenosti k odeslání 
(předání) bylo dáno ve vymezeném čase. 

9.2. Termíny dodávky písemně odsouhlasené budou prodlouženy o přiměřenou dobu, jestliže vzniknou okolnosti, které 
nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, např. vyšší moc. Mezi události vyšší moci patří zejména: pandemie, 
epidemie, karantény, pracovní stávky a výluky, nepokoje, veřejné násilí, občanská neposlušnost, teroristické činy a 
ozbrojené konflikty, požáry, zemětřesení, povodně, jakož i jednání státních orgánů a neschopnost nebo odmítnutí tře-
tích stran dodat prodávajícímu zboží či služby, které omezí schopnost prodávajícího splnit smlouvu.  

9.3. Při ukončení nebo změně objednávky ze strany kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu veškeré přiměřené náklady, 
které prodávajícímu v důsledku toho vznikly. Jestliže odeslání nebo dodávka je opožděna vinou kupujícího, jsme opráv-
něni vyúčtovat zvýšené náklady k tíži kupujícího.  

9.4. Dílčí dodávky jsou povoleny. Pokud si způsob dopravy zvolí kupující, hradí vznikající dodatečné náklady, je-li způsob 
dopravy na jeho přání.  

9.5. Zasílání zboží jde vždy na účet a nebezpečí kupujícího včetně vrácení zboží, i když byla doprava zaplacena předem.  
9.6. Veškeré riziko přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zásilka opustí náš sklad.  



9.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši. Do doby, než dojde k úhradě v plné 
výši, je kupující povinen zcela pojistit zboží ve prospěch prodávajícího, nesmí ho zatížit poplatky a zajišťovacími právy a 
je povinen informovat třetí strany o rezervaci vlastnictví ve prospěch prodávajícího.  

9.8. Originální balení předchozího prodávajícího platí v každém případě jako náležité a dostatečné. Kupující je povinen bez-
prostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození 
balení) podle přiloženého přepravního listu.  

9.9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná 
nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v 
předávacím protokolu přepravce. 

9.10. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@audiodigital.cz, sepsat s 
dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Do-
datečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však 
prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

10. Doručování 
10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Pro-

dávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objed-
návce. 

11. Mimosoudní řešení sporů 
11.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občan-

ského zákoníku. 
11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@audiodigital.cz. Informaci o 

vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího. 
11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 

567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line 
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodá-
vajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. 

11.4. 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). 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Pro všechny smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím je rozhodné české právo. Všechny spory vyplývající ze 

vztahů mezi prodejcem a kupujícím budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z 
tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny v rozhodčím řízení před Stálým rozhodčím 
soudem při Hospodářské Komoře České republiky a Agrární Komoře České republiky, a to podle pravidel tohoto stá-
lého rozhodčího soudu. 

12.2. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující 
spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a 
postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České 
obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

12.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka, 
platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

12.4. 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, upravo-
vat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu prodávajícího. 

12.5. 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 interne-
tový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v 
rozporu s jeho určením či účelem. 

12.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
12.7. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Pod-

mínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i 
bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.  



12.8. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Pod-
mínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této 
změny. 

12.9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.  
12.10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 01. 2022 a ruší předchozí znění 

VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na 
https://www.e-audiodigital.cz. 

  

https://www.e-audiodigital.cz/


FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát:  AUDIO DIGITAL s.r.o., IČ 28164474, DIČ CZ28164474, se sídlem Podnikatelská 565, 19011 Praha 9 - Běchovice,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129890,  
e-mail: info@audiodigital.cz, tel.: +420 224 267 163 

 

Uplatnění reklamace 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem rekla-
mace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o 
vyřízení reklamace. 

 

Datum: 

Podpis: 

  

Datum uzavření Smlouvy:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

E-mailová adresa:  

Zboží, které je reklamováno:  

Popis vad Zboží: 

 

 

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení rekla-
mace: 
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FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát:  AUDIO DIGITAL s.r.o., IČ 28164474, DIČ CZ28164474, se sídlem Podnikatelská 565, 19011 Praha 9 - Běchovice,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129890,  
e-mail: info@audiodigital.cz, tel.: +420 224 267 163 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy: 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti AUDIO DIGITAL s.r.o. 
(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. 
pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží 
nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, 
na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. 

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený 
na vzorovém formuláři.  

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpoz-
ději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.  

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 
dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, 
které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání 
zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu 
nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží 
zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.  

Datum: 

Podpis: 

 

Datum uzavření Smlouvy:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

E-mailová adresa:  

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva 
týká: 

 

Způsob pro navrácení obdržených fi-
nančních prostředků, případně uve-
dení čísla bankovního účtu: 
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