VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CMYK 57, s.r.o.

1.

Úvodní ustanovení

1.1.	Tyto VOP (všeobecné obchodní podmínky), dále jen „obchodní podmínky“ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla mezi
prodávajícím (dodavatelem), jak je specifikován níže a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“).
Provedení díla je dále v těchto obchodních podmínkách souhrnně označován jako dodání „zboží“ a smlouva
na dodání tohoto zboží jako „kupní smlouva.“
1.2.	Tyto obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením smlouvy
a související právní vztahy, prostřednictvím https://www.vydejknihu.com/
1.3.	Prodávajícím je společnost CMYK 57 s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Na Výši 424/4, PSČ 150 00, IČ: 24288519,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 192818
1.4.	Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek,
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
1.5.	Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních
podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího není přípustné, ledaže
se na tom smluvní strany výslovně písemně dohodnou.
1.6.	Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.7.	Objednávka se uzavírá formou smlouvy. Obsahuje kromě identifikačních údajů prodávajícího a kupujícího zejména specifikaci zboží, termín dodání zboží a výši kupní ceny (včetně daně z přidané hodnoty), případně i výši
nákladů spojených s dodáním zboží, způsob platby a nezbytné kontaktní údaje.
1.8.	Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.

Předmět smluvního plnění

2. 1.	
Předmětem smlouvy je závazek provozovatele provést pro zákazníka dílo podle objednávky zákazníka a závazek
zákazníka dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. 2.	
Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena
okamžikem, kdy je zákazníkovi provozovatelem zobrazeno potvrzení o přijetí objednávky (poslední krok objednávkového procesu) a jejím obsahem jsou i údaje sdělené zákazníkovi před jejím uzavřením.
2. 3.	
Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné a konečné.
2. 4.	Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy.

3.

Cena zboží a platební podmínky

3.1.	Cenu zboží /výroby knihy/, náklady spojené s dodáním zboží a případné další platby. Dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• Předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.
• Prostřednictvím platformy HITHIT / Crowdfunding, tedy hromadné financování
	
Částky, kterou si předem určí obě strany, kterou po vybrání je kupující povinen prodávajícímu složit na účet do
3 pracovních dní od připsání peněz kupujícímu od platební brány na jeho účet. Na tuto částku prodávají pošle

kupujícímu zálohovou fakturu. Na základě této faktury bude částka uhrazena. Daňový doklad – přijatou platbu,
vystavuje prodávající po uhrazení ceny a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
3.2.	Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Není-li výslovně uvedeno v kupní smlouvě (objednávce) jinak,
zahrnuje cena i příslušnou daň z přidané hodnoty.
3.3.	Není-li dále uvedeno jinak, je kupní cena splatná úhradou zálohy vždy před započetím výroby bezhotovostně
platbou na bankovní účet prodávajícího.
3.4.	Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před dodáním zboží jelikož se jedná o individuální
výrobu.
3.5.	Prodávající vystaví na částku kupní ceny zálohovou fakturu, po vyrobení knih a předání vystaví fakturu daňový
doklad, který prodávající předá (zašle) kupujícímu zároveň se zbožím.
3.6.	Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran smlouvy samostatně.

4.

Smluvní pokuty a sankce

4.1.	Při prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny neprovedeného díla za každý den prodlení, nejvýše však do výše 10 % celkové ceny díla. Objednatel
může tuto smluvní pokutu zcela nebo zčásti prominout.
4.2.	V případě prodlení objednatele se zaplacením zálohy nebo celkové ceny díla na základě faktury ve stanovené
lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý
den prodlení. Zhotovitel může tento úrok z prodlení zcela nebo zčásti prominout.

5.

Dodání a přeprava zboží

5.1.	Zboží může být kupujícímu dodáno následujícími způsoby:
• Osobně vyzvednuto kupujícím v provozovně prodávajícího.
• Doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce provozovatelem poštovních služeb či externím přepravcem (dále jen „přepravce“)
5.2.	Způsob dodání zboží si volí kupující v objednávce. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se termínem dodání zboží rozumí datum předání zboží prodávajícím přepravci. Prodávající neodpovídá za dodržení
standardní doby doručení zboží zvoleným přepravcem ani za poškození způsobená při přepravě. V případě
dodání zboží přepravcem se práva a povinnosti smluvních stran týkající se přepravy zboží řídí také dodacími
podmínkami zvoleného přepravce.
5.3.	Pokud je termín plnění specifikovaný v internetové objednávce (kupní smlouvě) uvedený ve dnech, rozumí se
tím pracovní dny. Poslední den termínu plnění je dnem expedice předmětu plnění prodávajícím (např. pokud
je v objednávce uvedena doba výroby 15 dní, pak 15. pracovní den je daná objednávka expedována prodávajícím – tzn. předána zvolenému přepravci, nebo připravena k vyzvednutí atd.).
5.4.	Kupující se zavazuje převzít zboží v místě určeném kupujícím v objednávce a v termínu dle kupní smlouvy.
Zboží je dodáno jeho odevzdáním kupujícímu. Předání a převzetí zboží je stvrzeno podpisem na dodacím listu.
V případě, že kupující zboží nepřevezme do dvou (2) týdnů od sjednaného termínu dodání, resp. od termínu
doručení zboží přepravcem (je-li sjednána přeprava zboží), je prodávající oprávněn zboží na náklady objednatele složit ve skladu. V případě, že je z důvodu 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 doručování.
5.5.	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. Podpisem dodacího listu kupující
potvrzuje převzetí zásilky a skutečnost, že zásilka nemá závady týkající se obalů zboží; na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě poškození zboží při přepravě se
kupující zavazuje při řešení reklamace k součinnosti s prodávajícím.

5. 6.	
Způsob doručení plnění zákazníkovi určuje provozovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je
způsob dopravy určen na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.7.	Za řádné provedení díla se považuje plnění, které je předáno objednateli v obvyklé kvalitě dané technologií
zpracování, použitým materiálem a kvalitou výrobních podkladů. Snížená kvalita výrobních podkladů se může
přiměřeným způsobem promítnout do kvality díla. Taková skutečnosti není považována za nedostatek řádného
provedení díla.
5.8.	Za řádné provedení díla se považuje předání díla objednateli ve sjednaném množství s těmito maximálními
odchylkami:
• při nákladu do 5 000 výtisků o ± 3 %
• při nákladu od 5 001 do 30 000 výtisků o ± 2 %
• při nákladu nad 30 000 výtisků o ± 1 %
	Pokud objednatel ve smlouvě vyloučí možnost plnění pod sjednané množství, je zhotovitel oprávněn předat až
dvojnásobek uvedené odchylky nad sjednané množství.

6.

Autorská práva a příprava tiskových materiálů

6.1.	Kupující prohlašuje, že mu náleží veškerá práva nezbytná k používání, zpracování, předávání a zveřejňování
dat (zejména textových a obrazových materiálů) předaných prodávajícímu za účelem výroby zboží dle kupní
smlouvy.
6.2.	Kupující ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné
porušení práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku výroby zboží na základě tiskových dat předaných
prodávajícímu kupujícím nese výhradně kupující.
6.3.	Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k použití do výroby, polotovary a dále i hotové zboží, které si kupující nevyzvedne do dvou (2) týdnů po sjednaném termínu dodání, resp. termínu doručení zboží přepravcem (je-li
sjednána přeprava zboží), nebudou prodávajícím uschovávány ani nebudou kupujícímu předávány (zasílány).
6.4.	V případě, že předmětem plnění dle kupní smlouvy je výroba zboží na základě tiskových dat kupujícího, je
kupující povinen tisková data před jejich předáním prodávajícímu důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro
provedení požadované zakázky. Nebezpečí případných vad zboží (polygrafických výrobků) způsobených v důsledku chybných tiskových dat předaných kupujícím (např. překlepy v textu), nese výhradně kupující. Prodávající je oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou nečitelné, vadné, nejasné či jinak nezpracovatelné.
Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných tiskových podkladů
kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícímu v důsledku nezohlednění pokynů týkajících se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem je
nevhodné barevné spektrum nebo příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou
součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu; to platí i pro barevné odchylky od
předchozí zakázky tištěné prodávajícím.
6.5.	Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou neetické, pornografické nebo v rozporu
s právním řádem. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných
tiskových podkladů kupujícím. Pokud kupující nedodá bezvadné tiskové podklady, jsou prodávající i kupující
oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
6.6.	V případě, že předmět plnění dle kupní smlouvy zahrnuje také zpracování grafického návrhu a sazbu prodávajícím, zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího náhled grafického návrhu k odsouhlasení či připomínkám kupujícímu. S výrobou zboží je započato až po odsouhlasení grafického návrhu kupujícím. Po zanesení
korektur a odsouhlasení do tisku (zejména, pokud je již zboží ve výrobě), Na pozdější reklamace týkající se
grafického návrhu nebude brán prodávajícím zřetel.
6.7.	Kupující bere na vědomí, že grafické zpracování tiskových materiálů (zboží) se může oproti předaným digitálním datům odlišovat, např. co se týče typu písma, řádkování apod. v důsledku technických parametrů, které
musí tiskové materiály splňovat. Tyto odlišnosti v grafickém zpracování nejsou vadou.

7.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

7.1.	Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy:
• O dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku na základě objednávky (veškeré knižní tituly jsou realizovány na základě objednávky a odsouhlasení do tisku.
• O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy.
• O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
7.2.	V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto oddílu 6. Uhradí klient započaté práce /jazykové korektury, zlom
či grafiku/ které byly ke dni odstoupení započaty Objednávka ve chvíli odsouhlasení knihy do tisku (v jakémkoli nákladu) je závazná (dle Občanského zákoníku §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Sb).
7.3. Objednávku lze bezplatně zrušit max. do 1 dne po objednání. Pokud objednávku zrušíte později a tato je
již v procesu zpracování, budou Vám účtovány náklady za její marné zpracování. V případě, že je objednávka
v procesu tisku (stav Ve výrobě), zrušení již v žádném případě není možné.
7.4.	Pozastavením tisku vzniknou kupujícímu další náklady. Pokud bylo započato s tiskem, s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, náleží prodávajícímu v souladu s § 1834
občanského zákoníku poměrná část sjednané ceny za plnění již poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
7.5.	Odstoupení je zákazník povinen zaslat písemně doporučeně na adresu pobočky provozovatele, CMYK 57 s.r.o.,
Na Výši 424/4, Praha 5

8.

Odpovědnost za vady a záruka

8.1.	Prodávající nenese odpovědnost za:
• Chyby a obsah textu prodávaných knih, které neprošly jazykovou korekturou. Autoři se zavazují ve svých
dílech nepoužívat prvoplánovou pornografii, rasismus, extremismus aj. Porušení tohoto článku může vést
k okamžitému stažení díla z distribuce toto posouzení je výhradně a s konečnou platností na Vydej knihu.
• Barevnost knihy je dána charakterem výroby (print on demand) a technologií a jednotlivé dotisky se mohou
barevně lišit.
• Rozměr knihy se může lišit v případě dotisku v rozmezí 2 mm.
• Předozadní registrace (umístění textu na stránce) může dojít k odchylce v rozmezí 2 mm.
• Vyznačený řez na hraně knihy není předmětem pro reklamaci (viditelný řez na bloku knihy není předmětem
reklamace).
• Jednotlivé šarže papíru se mohou v časovém období lišit jak barevností, tak gramáží
• Barva a typ použitého lepidla je na rozhodnutí prodávajícího a možnostech knihárny, není předmětem reklamace.
• Neneseme odpovědnost za kvalitu dodaných podkladů pro tisk. Všechny podklady musí být v tiskové kvalitě
minimálně v tiskovém rozlišení 300 dpi. Neručíme za vady vzniklé dodáním nekvalitních tiskových dat.
• Neodpovídáme za kroucení papíru vnitřního bloku vlivem nesprávného skladování a vlhkosti.
8.2.	Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy. Prodávající může vydat reklamační řád upravující další
práva a povinnosti smluvních stran.
8.3.	Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména 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 vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.4.	Standardní postup: V případě výskytu vady na zboží prodávající zpravidla odstraní oprávněnou reklamovanou
vadu opravou.
8.5.	Nemá-li zboží vlastnosti uvedené ve smlouvě, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, 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 kupní 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. 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 (tzn., pokud byla daná
věc opravována prodávajícím již alespoň dvakrát nebo pokud se vyskytlo najednou tři a více vad). V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo
na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6)
měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
8.6.	Ustanovení uvedená v tomto oddíle 8. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
na vadu způsobenou kupujícím, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující je povinen dodržovat návod
k použití zakoupeného zboží, který byl kupujícímu předán spolu se zbožím. Prodávající neodpovídá za vady
způsobené nedodržením návodu.
8.7.	Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a související nezbytné
podklady (např. knihu). V případě reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o datu uplatnění
reklamace, obsahu reklamace a požadovaném způsobu jejího vyřízení.
8.8.	Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí
být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

9.

Pisemna komunikace

9.1.	Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.
9.2.	Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv
zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí
zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od
uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele
poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.

Ochrana osobních údajů

10. 1.	Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty
třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Provozovatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na
svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem
dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává
provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného vyjádření
nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli.

11.

Závěrečná ustanovení

11.1.	V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu,
kterým je Česká obchodní inspekce (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/.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývajících se řídí českým právem.
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