
Obchodní podmínky 
spole�nosti PEPA Sport Opava spol. s r.o., se sídlem  Zámecký okruh 8, 746 01 Opava 1 

I�: 63320088, DI�: CZ63320088 
�íslo ú�tu: 190662610297/0100 

1. P�edm�t 
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Vztahují se na obchodní 

transakce uzav�ené mezi spole�ností PEPA Sport Opava spol. s r.o., Zámecký okruh 8, 746 01 
Opava 1, I�: 63320088, DI�: CZ63320088, �íslo ú�tu: 190662610297/0100, dále jen prodávající a 
fyzickými nebo právnickými osobami dále jen, kupující. Jsou pro ob� strany závazné. 

1.2. Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzav�ena samostatná smlouva o podmínkách prodeje 
zboží, je tato smluvní úprava nad�azena t�mto obchodním podmínkám. 

1.3. Obchodní podmínky p�edevším upravují zp�sob uzavírání kupních smluv v internetovém obchod� 
spole�nosti prodávajícího, jakož i zp�soby pln�ní a úhrady kupní ceny a postup kupujícího p�i 
uplat�ování nárok� plynoucích z vad zboží. 

2. Registrace kupujícího 
2.1. Kupující se zaregistruje elektronickou formou vypln�ním on-line formulá�e na webových stránkách 

prodávajícího (www.pepasport.cz). Automatický registra�ní systém p�id�lí kupujícímu registra�ní 
kód - jméno a heslo podle jeho volby, kterým se nadále m�že do systému p�ihlašovat. 

2.2. Veškeré informace, které kupující uvede podléhají ustanovení zákona �. 101/2000 sb. o ochran� 
osobních údaj� a �ídí se ostatními právními p�edpisy platnými pro území �R. Prodávající 
prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou d�v�rné. Tyto údaje budou použity pouze k uskute�n�ní 
pln�ní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a nebudou jinak zve�ejn�ny �i poskytnuty t�etí osob� 
s výjimkou situace související s distribucí �i platebním stykem týkajícím se objednaného zboží. 

3. Zp�sob uzavírání elektronických kupních smluv – elektronických objednávek 
3.1. Kupující m�že prodávajícího kontaktovat prost�ednictvím on-line elektronické objednávky, p�ípadn� 

osobn� nebo telefonicky. 
3.2. P�i sestavení elektronické objednávky je kupující vyrozum�n automatickým registra�ním systémem 

o p�ijetí objednávky do systému prodávajícího. 
3.3. P�i jiném než elektronickém zp�sobu objednávky, je zákazník informován o p�ijetí objednávky 

prost�ednictvím elektronické pošty, osobn� nebo telefonicky. 
3.4. Pracovníci prodávajícího kontaktují zákazníka vhodným zp�sobem a up�esní termín a zp�sob 

dodání. Sou�asn� informují kupujícího o platebních podmínkách. 
3.5. Objednávky jsou evidovány v informa�ním systému prodávajícího. 
3.6. Objednávka m�že být provedená také telefonicky a to od pond�lí do pátku od 9:00 do 18:00 na 

telefonním �ísle 553 625 512 nebo 777 224 918. 
4. Místo pln�ní 

4.1. Místem pln�ní se rozumí adresa kupujícího uvedená v objednávce. Kupující odpovídá za správné 
uvedení dodací adresy, zvlášt� v p�ípadech, kdy je dodací adresa odlišná od adresy faktura�ní. 
Náklady zp�sobené realizací dodávky na nesprávnou adresu hradí vždy kupující. 

5. Zp�sob pln�ní 
5.1. Zboží objednané kupujícím v elektronickém obchod� bude v souladu s obchodními podmínkami 

dodáno n�kterým ze zp�sob� uvedeném v elektronické objednávce nebo zp�sobem dohodnutým 
s prodávajícím. Požadavek na zp�sob úhrady v elektronické objednávce musí být schválen 
prodávajícím. Zp�sob úhrady je p�ed expedicí zboží dohodnut mezi ob�ma smluvními stranami. 

5.2. Nebezpe�í škody na zboží p�echází na kupujícího jeho p�evzetím. 
6. Kupní cena 

6.1. Kupní cena za zboží objednané prost�ednictvím elektronického obchodu je splatná p�i jeho p�evzetí 
kupujícím. 

6.2. Sou�ástí dodávky zboží je vždy da�ový doklad vystavený kupujícím na �ástku 
odpovídající  sjednané kupní cen�. 



6.3. Zp�sob platby je dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím p�edem (platba na dobírku, hotov�.) 
7. Balné a poštovné 

7.1. Zboží je expedováno prost�ednictvím �eské pošty. Zboží je odesláno poštou následující pracovní 
den a to jako b�žná zásilka. Rozm�rn�jší zboží, jako nap�. rotopedy, steppery, posilovací stroje, 
�inky apod. lze tímto zp�sobem rozesílat pouze do 30 kg.  Zboží nad 30 kg je možné si vyzvednout 
v prodejn� PEPA Sport Opava spol. s r.o., Zámecký okruh 8, Opava1. 

7.2. P�i objednávce do 1 500 K� ú�tujeme poštovné a balné 110 K�. P�i objednávce nad 1 500K� 
poštovné ani balné neú�tujeme. 

8. Odpov�dnost za vady zboží 
8.1.  Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se projeví po jeho p�evzetí kupujícím – t�mito 

vadami se rozumí p�edevším špatná funkce, nekompletnost zásilky apod. 
8.2. Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho p�evzetí a zjevné vady nahlásit p�epravci, 

p�íp. zboží nep�evzít. Toto platí p�edevším pro zásilky ozna�ené symboly jako k�ehké zboží. 
8.3. Jestliže kupující nezkontroluje p�i p�evzetí zboží jeho bezvadný stav (p�ípadné poškození p�i 

p�eprav� apod.) m�že uplatnit nároky z t�chto p�ípadných vad jen tehdy, prokáže-li, že tyto vady 
m�lo zboží již v okamžiku p�evzetí. 

8.4. Zjistí-li kupující skryté vady zboží nebo nesoulad v po�tu kus�, podá bez zbyte�ného odkladu 
prodávajícímu písemn� nebo  telefonicky oznámení o vadách, ve kterém uvede, jaké vady zboží 
zjistil a jaký nárok z t�chto vad zboží uplat�uje, p�i�emž se má za to, že lh�ta bez zbyte�ného 
odkladu je zachována, u�iní-li kupující oznámení o vadách v�etn� uplatn�ní nárok� z t�chto vad 
nejpozd�ji do 5ti kalendá�ních dn� od p�evzetí zboží. 

8.5. Stane-li se vada zjevnou až po p�echodu nebezpe�í škody na kupujícího, je kupující povinen 
takovéto vady písemn� oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbyte�ného odkladu 
poté, co takovouto vadu zjistil, �i p�i vynaložení odborné pé�e zjistit mohl. Smluvní strany 
sjednávají, že lh�ta bez zbyte�ného odkladu je zachována, u�inil-li kupující oznámení o vadách a 
uplatnil-li nároky z t�chto vad nejpozd�ji do 3 kalendá�ních dn� ode dne, kdy vadu zjistil, �i p�i 
vynaložení odborné pé�e zjistit mohl. 

8.6. Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatn�ní nárok� 
kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prov��it, k �emuž se kupující zavazuje poskytnout 
mu veškerou pot�ebnou sou�innost. Výsledek prov��ení oznámí prodávající kupujícímu nejpozd�ji 
do 30-ti kalendá�ních dn� od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok 
kupujícího oprávn�ným, u�iní v téže lh�t� nezbytná opat�ení vedoucí k uspokojení nároku 
kupujícího z vad. 

8.7. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lh�ta 24 m�síc�, pokud není uvedeno jinak. 
9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. V souladu se zákonem �. 367/2000 sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání 
d�vodu ve lh�t� 14 dn� od p�evzetí zboží. 

9.2. V takovém p�ípad� je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opot�ebení, v p�vodním 
obalu a s veškerým p�íslušenstvím doru�it zp�t v uvedené lh�t�. 

9.3.  Zboží lze vrátit osobn� nebo poslat doporu�en�. 
9.4. Vrácení pen�z provádíme bankovním p�evodem. 

10. Záv�re�ná ustanovení 
Kupující odesláním objednávky potvrzuje souhlas  t�mito obchodními podmínkami. 
 


