OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
PRODÁVAJÍCÍ
Prodávající je poskytovatel oprávnění (licence) k používání nabízeného softwarového produktu
Botanika – Zelená příroda (dále jen „SW“). Prodávajícím (dodavatelem) je fyzická osoba: Mgr. Petr
Vitásek, IČ: 69992771, se sídlem/místem podnikání: Tatenice 149, 561 31 Tatenice, zapsaném
na živnostenském odboru MěÚ Lanškroun Č.j.: OŽU/25869/2014/LRy/253.2.1-26495.
Kontaktní údaje – viz internetové stránky: www.prirodopis.eu
Prodávající prohlašuje, že je úplným vlastníkem autorských práv k nabízenému SW včetně fotografií
k SW. Prodávající není plátcem DPH.
KUPUJÍCÍ
Kupující je konečný uživatel oprávněný (dle licence) k užívání SW. Kupujícím je právnická nebo fyzická
osoba, která se řídí obchodními podmínkami, autorským a obchodním zákoníkem.
2. Uzavření smlouvy
PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je poskytnutí oprávnění –
licence k nabízenému SW kupujícímu za podmínek popsaných u jednotlivých druhů licencí SW.
Předmětem kupní smlouvy není prodej SW ani jeho části nebo instalační DVD. Informace o licenčních
podmínkách obdrží kupující uvedené na „Licenčním oprávnění“ včetně aktivačního klíče k SW a to
v elektronické nebo tištěné podobě. Pro všechny druhy licencí k SW platí, že nesmí být poskytnuty
dalším osobám v rozporu s licenčními podmínkami. Přeprodej nabyté licence třetím stranám není
dovolen.
KUPNÍ SMLOUVA
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je informační leták nebo prezentace SW s doprovodnými
informacemi včetně licenčních podmínek na www.prirodopis.eu.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím prostřednictvím
„objednávkového formuláře“, e-mailovou zprávou nebo písemnou formou.
 Úspěšné odeslání objednávky je potvrzeno zasláním objednávkového e-mailu včetně
rekapitulace údajů z objednávkového formuláře na adresu kupujícího a prodávajícího.
 Přijetí objednávky je potvrzeno v nejbližší době stručnou e-mailovou zprávou včetně informace
o dalším postupu.
Kupujícímu vzniká oprávnění k legálnímu používání plné verze SW až po jeho zaplacení.
Zákazník při vyplnění objednávky rozhodne, zda požaduje zaslání faktury v elektronické nebo tištěné
podobě včetně toho, zda chce zaslat instalační DVD (zahrnuto v ceně každého druhu licence).
Elektronicky vyhotovené faktury jsou považovány za plnohodnotné faktury.
Instalace a použití SW bez zakoupení licence a zadání aktivačního klíče lze používat pouze jako zkušební
Demoverzi po omezenou dobu 14-ti dnů.
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CENA ZBOŽÍ
Jako zboží je v tomto případě myšlena licence SW včetně instalačního DVD SW. Ceny jsou platné v době
objednávky a jsou konečné. Aktuální ceník je uveden na internetových stránkách nebo v reklamním
letáku k SW.
STORNO OBJEDNÁVKY
Kupující může zrušit svou objednávku do 24 hodin od závazného potvrzení objednávky prodávajícím
a to e-mailovou zprávou na adresu: botanika@prirodopis.eu.
3. Způsob platby a dodání zboží
Cenu za zboží uhradí kupující platbou předem na účet prodávajícího. Pokyny k platbě včetně čísla účtu
jsou uvedeny na faktuře (daňovém dokladu), která je zaslána po zpracování objednávky.
Kupujícímu je zboží dodáno formou obyčejné zásilky prostřednictvím České pošty. Dodání je druhý den
po odeslání zásilky. Poštovné hradí prodávající.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – OBECNÉ ZÁKONNÉ POUČENÍ
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy - odesláním
objednávky licence SW.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení
informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy
před uplynutím příslušné lhůty.
Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, kdy se jedná o smlouvu 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.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to
na své náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu:



jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající začal s plněním před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal,
nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo
prodávající nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho
na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
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Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
odstoupit mimo jiné od smlouvy:
a) poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
Prodávajícího a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí
v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
náhradních dílů,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
g) 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.
V případě, kdy byl kupujícímu zaslán SW včetně licenčního osvědčení s aktivačním klíčem
a spotřebitel poruší originální obal u SW, je odstoupení od smlouvy neplatné.
Pozn.: Je třeba zdůraznit, že kupující má možnost SW nezávazně vyzkoušet a používat jej po dobu
14-dnů před zakoupením licence k SW.
Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit
od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu vráceným zbožím
vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou
vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání
předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši
obvyklé ceny.
Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele.
4. Záruční a reklamační podmínky
REKLAMACE
Zjistí-li kupující při používání SW jakýkoliv rozpor, respektive vadu, musí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.
Informujte nás nejlépe e-mailem na výše uvedenou adresu a popište konkrétně zjištěný problém.
Zajistěte prokázání uzavření smlouvy – tj. fakturou.
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Práva a povinnosti smluvních stran
ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy.
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5. Poprodejní a další služby
V rámci kupní smlouvy nejsou (bez předchozí domluvy) poskytovány prodávajícím žádné poprodejní
služby (instalace SW, aktualizace SW, konzultace, zálohování, přenos dat atd.). Další služby je však
možné sjednat individuálně.
6. Ochrana osobních údajů
Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
Informace o kupujících (fakturační a kontaktní údaje) nejsou shromažďovány a ukládány do databáze.
Fakturační a kontaktní údaje využíváme jen po dobu vyřízení objednávky a pro účely daňové evidence.
Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce poštovních
zásilek, které jsou nutné pro doručení zboží kupujícímu.
7. Závěrem
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Platnost obchodních podmínek od 25. 3. 2014
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