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Úvodní ustanovení obchodních podmínek 

Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem 
č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní 
podmínky, platné pro nákup na e-shopu http://www.nsondy.cz 

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při 
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://
www.nsondy.cz k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a 
další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek může 
prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních 
podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění obchodních podmínek. 

1) Prodávající 
Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na http://www.nsondy.cz 
MEDIANUM s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, IČO: 24845841, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, 
zapsaná pod spisovou značkou C81103, který je provozovatelem e-shopů 
na adrese http://www.nsondy.cz 

2) Kupující 

Kupujícím, na kterého se vztahují tyto VOP se rozumí fyzická osoba – 
spotřebitel, tedy osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské 
činnosti, zaměstnání a povolání. Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, 
se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném 
znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb. 

3) Objednávka, kupní smlouva 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného 
zboží prodávajícím na http://www.nsondy.cz , kupní smlouva vzniká, není-
li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a 
přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně 
potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Vzniklou smlouvu (včetně 
dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo 
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na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo 
zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím a v 
případech, kdy zjevnou technickou chybou cena, či zboží vykazuje zcela 
evidentně chybu, případně prodávající zboží aktuálně vyprodal. V případě, 
že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato 
částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo 
poukázána na jím uvedenou adresu. Kupní smlouva zaniká. 

4) Zboží 

Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím 
e-shopu k prodeji na webové stránce http:// www.nsondy.cz Cena zboží je 
platná po dobu, po kterou je zveřejněna. 

5) Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto 
neporušené a neopotřebované i s příslušenstvím vrátit na adresu 
prodávajícího uvedenou v hlavičce smlouvy a odstoupit od smlouvy. 
Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. 
Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro 
odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle 
prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně je povinen 
kupující vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu uvedenou v bodě 1 
tohoto dokumentu.. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny 
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy 
přijal, stejným způsobem.Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve 
lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 

6) Cena 

Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Tato 
částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. 
Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je 
uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním 
potvrzení o uzavřené smlouvě. 



7) Způsob platby 

Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ 
platby: 
a) Platba v hotovosti nebo platební kartou na dobírku 
b) Platba předem prostřednictvím kreditní karty nebo převodem z 
bankovního účtu 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat 
neporušenost obalů zboží a zboží samotné 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, naopak neměl by ji převzít. Podpisem dodacího listu 
kupující totiž stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a 
náležitosti, zejména, že nebyla přepravou poškozena. Na případnou 
pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky proto nemůže být brán 
zřetel. 

. 

10) Odpovědnost za vady, reklamační řád 

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně 
spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční 
době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen 
„reklamace“) a které kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu http://
www.nsondy.cz 

V Olomouci dne 13.dubna 2021                                  zpracoval : R.Paseka 


