
Obchodní podmínky pro kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím 

internetového obchodu (nebo též „e-shopu“)   

I. Internetové stránky www.radegarage.com  

1. Provozovatel   

Provozovatelem internetových stránek www.radegarage.com je:  

RADE/GARAGE s.r.o., V třešňovce 223/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČO: 08678197 

 

2. Odkazy na stránky třetích subjektů  

Internetové stránky www.radegarage.com mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, 

které jsou mimo kontrolu provozovatele stránek www.radegarage.com a nepodléhají těmto všeobecným 

podmínkám. Pokud navštívíte stránky třetích subjektů přes nabízené propojení, nenese provozovatel stránek 

www.radegarage.com žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích subjektů, jejich funkčnost a za jejich podmínky 

použití.  

3. Odpovědnost za informace  

Vzhledem k technickým vlastnostem internetu Provozovatel stránek www.radegarage.com neodpovídá za úplnost, 

správnost a obsahovou neporušenost zde uváděných informací. Provozovatel stránek www.radegarage.com není 

zodpovědný za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek.  

II. Obchodní podmínky  

1. Pravidla, kterými se kupní smlouva řídí   

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních 

podmínek přednost. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené v kupní smlouvě ani v těchto 

obchodních podmínkách se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Souvisejícími zákony jsou zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů.   

1.2. Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kupní smlouva může být ukončena obecnými způsoby 

stanovenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména dohodou smluvních stran nebo jednostranným 

odstoupením od kupní smlouvy.  

1.3. K rozhodování sporů vzniklých z této kupní smlouvy je místně příslušný soud podle sídla provozovatele.  

  

2. Ochrana osobních údajů  

2.1 S osobními údaji o kupujících je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas se zpracováním, shromažďováním a 

uchováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem uskutečnění plnění kupní smlouvy, registrace 

a marketingových akcí prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby písemného vyjádření 

nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním zaslaným na adresu Strojírenská č.p. 1872, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav. Osobní údaje kupujících nebudou prodávajícím poskytnuty třetí osobě s výjimkou situací souvisejících 



s plněním kupní smlouvy, zejména s dodáním zboží (osobní údaje jsou poskytovány externím dopravcům v 

rozsahu nutném pro doručení zboží).  

2.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu (prostřednictvím e-mailu:  

rade@radegarage.com) včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.  

  

3. Prodávající:  

RADE/GARAGE s.r.o. 

IČO: 08678197, DIČ: CZ08678197 

zapsaný v Registru ekonomických subjektů   

Doručovací adresa: Strojírenská č.p. 1792, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  

E-mail : rade@radegarage.com   

  

4. Kupující:   

4.1. Kupující je koncový zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel i 

podnikatel.  

4.2. Spotřebitel je každý člověk, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.  

4.3. Podnikatel je osoba, která kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, 

výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. přitom jedná 

jménem nebo na účet podnikatele (podnikatel v objednávce vyplňuje IČO, popř. i DIČ). Prodávající 

je podnikatel.  

5. Předmět jednotlivých kupních smluv  

5.1. Předmětem jednotlivých kupních smluv budou díly pro motorsport, jakož i jiné výrobky prodávané na 

internetových stánkách www.radegarage.com, které jsou specifikovány v aktuálně platných cenících nebo v 

mimořádných nabídkách (dále jen „zboží“).  

5.2. Základní povinností prodávajícího z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží po zaplacení kupní 

ceny kupujícím. Základní povinností kupujícího je zaplatit za toto zboží kupní cenu.  

6. Charakteristika zboží  

6.1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží 

schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí 

a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, 

úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu 

nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.  

6.2. Na zboží použité pro závodní účely se nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se 

však prodávající z vlastní dobré vůle bude aktivně snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu či problém 

v rámci možností tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.  

6.3. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží v jakosti a provedení, jež se 

hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá.  

6.4. Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k 

místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží.  



  

  

7. Objednávka kupujícího   

7.1. Před odesláním objednávky je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, 

poučením o možnosti od kupní smlouvy odstoupit a formulářem o oznámení odstoupení od kupní smlouvy. 

Odesláním objednávky (pomocí stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“) kupující potvrzuje, že se seznámil s 

těmito obchodními podmínkami včetně všech jejich příloh a s těmito souhlasí.  

8. Termín dodání zboží  

8.1. Pokud není dohodnut jiný termín dodání zboží, je prodávající povinen připravit zboží k expedici nejpozději 

do 6 týdnů od objednání kupujícím a zaplacení kupní ceny. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je 

prodávající oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími 

dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.  

8.2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo 

předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.  

9. Místo dodání zboží  

9.1. Na základě dohody smluvních stran zajistí prodávající odeslání zboží kupujícímu na jím uvedené místo.   

9.2. Prodávající zasílá zboží po obdržení platby prostřednictvím kurýrních služeb České pošty, DPD, FedExu či 

jiné kurýrní služby. Výběr kurýrní služby provádí kupující, který tak učiní v objednávce.   

9.3. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.  

9.4. V případě, že kupující nepřevezme zboží od přepravce a ten jej vrátí prodávajícímu, má prodávající právo od 

jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě má prodávající právo ponechat si celou výši zaplacené 

zálohy jako smluvní pokutu za nesplnění povinností kupujícího.  

10. Výhrada vlastnického práva  

10.1. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení kupujícím.  

11. Kupní cena a cena za služby  

11.1. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. 

Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny uvedené v aktuálně platném ceníku na internetových stránkách 

www.radegarage.com.  

11.2. V případě, že se kupující s prodávajícím dohodnou na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny 

úpravy, má prodávající nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé 

kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku na internetových stánkách www.radegarage.com. 

V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny úpravy, a prodávající 

na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 

% z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.  

11.3. Prodávající má nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé 

kupní smlouvě, má prodávající nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku smluvního přepravního partnera 



prodávajícího navýšenou o náklady na zabalení a expedici zboží a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v 

době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.  

11.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti kupujícího je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má 

prodávající nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.  

12. Způsob placení kupní ceny  

12.1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná při objednání zboží.   

12.2. Kupní cenu lze hradit následujícími způsoby:  

a) platební kartou přes platební bránu provozovanou společností ComGate, a.s.  

b) prostřednictvím internetového platebního systému PayPal a následně přes platební bránu   

V závislosti na zvoleném způsobu platby se platba řídí obchodními podmínkami a pravidly systému společnosti 

ComGate, a.s. nebo obchodními podmínkami a pravidly systému PayPal.    

12.3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.  

12.4. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení povinností kupujícího. 

Prodávající má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, 

den prodlení. Vedle toho má prodávající právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv 

uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.  

13. Odpovědnost za vady  

13.1. Pravidla platné pro všechny kupující  

13.1.a. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží 

schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí 

a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, 

úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu 

nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.  

13.1.b. Na zboží použité pro závodní účely se nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem 

se však prodávající z vlastní dobré vůle bude aktivně snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu či 

problém v rámci možností tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.  

13.1.c. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu a před montáží na 

motocykl. Kupující je povinen detailně zkontrolovat dodané zboží ihned při převzetí a v případě zjištění zjevných 

vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad (dodací list prodávajícího 

nebo přepravní list přepravce). Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. 

Nejpozději před montáží na vůz (motocykl) je kupující povinen zkontrolovat technickou funkčnost dodaného zboží 

a jeho vhodnost pro montáž a použití na zamýšlený vůz (motocykl) a způsob použití a případně zjištěnou závadu 

nebo rozpor neprodleně reklamovat. Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady 

(např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava, atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo 

použitím dodaného zboží.  

13.1.d. Kupující je oprávněn reklamovat pouze zboží v původním nezměněném stavu. Provedením jakékoli úpravy 

nebo zásahu do dodaného zboží, nebo jeho poškozením, ztrácí kupující nárok na záruku.  



13.1.e. Je-li se zbožím dodán specifický záruční list výrobce a poskytuje-li na takové zboží záruku přímo výrobce, 

řídí se pro dané zboží záruční podmínky ustanoveními uvedenými v takovém záručním listu a kupující musí 

takovou záruku uplatňovat přímo u výrobce.  

13.1.f. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména těmito ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku: § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.  

13.1.g. Prodávající odpovídá za poškození zboží způsobeném při přepravě zboží kupujícímu prostřednictvím 

dopravce. To však neplatí v případě, že kupující převzal od dopravce zboží s poškozeným obalem nebo viditelně 

poškozené.  

13.1.h. Kupující se zavazuje při převzetí zboží stav obalu zboží prohlédnout. Podpisem dodacího příp. přepravního 

listu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že obal byl nepoškozený a zboží nebylo viditelně poškozené.  

13.1.ch. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady. Kupující je povinen zboží 

co nejdříve po převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vadu je nutno vytknout bez 

zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady 

nebo oznámením prodávajícímu, jak se vada projevuje.  

13.1.i. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od 

převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.  

13.2. Další pravidla pro kupujícího spotřebitele  

13.2.a. Kupující má v případě vad dodaného zboží, které mělo zboží při převzetí zboží, právo na dodání nové věci 

bez vad (právo na výměnu), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Lze-li vadu odstranit bez 

zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže není možné zboží vyměnit ani výše 

uvedeným způsobem opravit, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Právo na výměnu věci nebo její 

součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady 

po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy i odstoupit. Neuplatní-

li kupující svá práva shora uvedená (právo na výměnu, na opravu či na odstoupení od smlouvy), může požadovat 

přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené 

době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.  

13.2.b. Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího spotřebitele upraveny v § 2161 až 2174 zák. č. 

89/2012 Sb., občanském zákoníku.  

13.3. Další pravidla pro kupujícího podnikatele  

13.3.a. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo si vybrat, zda požaduje 

zboží vyměnit, opravit, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.  Kupující sdělí 

prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neučiníli 

tak včas, má práva, jako by se jednalo o vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě 

nepodstatného porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z 

kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající 

dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží 

nebo výměnou zboží.  

13.3.b. Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího podnikatele upraveny v § 2099 až 2112 zák. č. 

89/2012 Sb., občanském zákoníku.  

14. Uplatnění práv z vad (reklamace)   

14.1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. O reklamaci kupujícího spotřebitele prodávající rozhodne ihned, 

ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku 

či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 



do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem písemně 

nedohodne jinak.   

14.2. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající 

vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího 

vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně 

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá 

písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.   

14.3. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na plné uhrazení vzniklých nákladů (přepravné, 

balné, skladné a další administrativní a pracovní náklady) kupujícím.  

  

15. Odstoupení od kupní smlouvy  

15.1. Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro každého kupujícího:  

15.1.a. Odstoupení od kupní smlouvy je jednostranné právní jednání, které musí být doručeno druhé straně a 

kterým se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající a kupující jsou povinni si vzájemně vrátit poskytnuté plnění.  

15.1.b. Kupující se zavazuje vrátit objednané zboží prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné 

v původním a neporušeném obalu. To neplatí o obalu, který byl opatřen pro ochranu zboží proti poškození při 

přepravě.  

15.1.c. V případě zájmu kupujícího zajistí dopravu vráceného zboží prodávajícímu na náklady kupujícího 

prodávající. Zájem o zajištění dopravy kupující uvede v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.   

15.1.d. Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti 

nároku na vrácení kupní ceny (příp. i ceny za dopravu zboží).  

15.1.e. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, které stanoví zákon č. 89/2012 Sb. a dále v 

případě, že prodávající nedodrží termín dodání a objednané zboží nedodá kupujícímu ani druhý pracovní den po 

uplynutí termínu dodání.  

15.1.f. Odstoupit od kupní smlouvy nelze zejména:  

 jestliže bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu  

 jestliže cena dodaného zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke 

kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy  

 jestliže zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím  

 u zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit  

15.1.g. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze použít k tomu určený FORMULÁŘ, který je součástí těchto 

obchodních podmínek.  Formulář stačí vyplnit a odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho 

emailovou adresu uvedených na formuláři.  

15.2. Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího spotřebitele:  

15.2.a. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 

dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala dodané zboží. Je-li 

předmětem dané kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží lhůta ode dne 

následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží.   

15.2.b. Odstoupení je nutno nejpozději v poslední den uvedené lhůty odeslat prodávajícímu (písemně na 

adresu jeho sídla Strojírenská č.p. 1792, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nebo elektronicky na e-mail: 

rade@radegarage.com).  

15.2.c. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny přijaté platby včetně nákladů na prvotní dodání 

zboží kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného 

kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím – kupující má 

nárok na vrácení nákladů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží), a to 

nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení plateb bude 



použit stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující 

výslovně neurčil v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy jinak. Pokud kupující neurčí v oznámení o 

odstoupení od kupní smlouvy jinak, prodávající vrátí kupujícímu peníze v případě původní hotovostní 

platby nebo platby platební kartou poštovní poukázkou. Platby budou prodávajícím vráceny až po 

doručení vráceného zboží.  

15.2.d. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu poníženou o částku, kterou zboží ztratilo 

v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a 

vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti než běžným používáním.  

15.2.e. Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu předat nebo na 

vlastní náklady vrátit zakoupené zboží na adresu prodávajícího  Strojírenská č.p. 1792, Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží kupující nese 

i v případě, že mu bylo zboží prodávajícím dopraveno zdarma v rámci slevové akce. Maximální náklady 

jsou odhadované ve výši, která činila cenu za prvotní dopravu zboží kupujícímu. Pokud zboží bude 

odesíláno, pro zachování lhůty postačí, pokud bude zboží v této lhůtě prodávajícímu odesláno nebo 

odevzdáno k přepravě. Dopravu vráceného zboží může po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího 

zajistit prodávající na náklady kupujícího.   

15.2.f. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro kupujícího spotřebitele je obsaženo rovněž v 

samostatném dokumentu (dle vzoru ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.).   

15.3. Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele:  

15.3.a. Kupující podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 

dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala dodané zboží. Je-li 

předmětem dané kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží lhůta ode dne 

následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží.   

15.3.b. Odstoupení je nutno nejpozději v poslední den uvedené lhůty odeslat prodávajícímu (písemně na 

adresu jeho sídla Strojírenská č.p. 1792, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nebo elektronicky na e-mail: 

rade@radegarage.com). K formulaci odstoupení od smlouvy lze použít tohoto FORMULÁŘE.  

15.3.c. V ostatním se právo odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., pokud tato upravují vztahy mezi podnikateli.  

  

16. Přílohy obecných podmínek  

16.1. FORMULÁŘ pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy   

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.12.2017.   


