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Obchodní podmínky 

Společnost 
TOROLA electronic, spol. s r.o. 
Míru 1319 
738 01 Frýdek-Místek 
Česká republika 
IČO: 42767555 
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1966 
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. 
Obchodní podmínky vydány dne 1. 2. 2014 
Aktualizace 27. 2. 2017 

1. Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti TOROLA electronic spol. s r.o. (dále 
jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na 
základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či 
právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový 
obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.bkpribor.cz, a to prostřednictvím 
webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v 
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena 
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. Uzavření kupní smlouvy 
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení 
cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po 
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost 
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží 
umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu 
ohledně tohoto zboží. 

Pro objednání zboží vyplní kupující formulář "Údaje kupní smlouvy" ve webovém rozhraní obchodu. 
Formulář obsahuje zejména informace o: 

 objednávaném zboží (objednávané zboží "vložené" kupujícím do elektronického nákupního košíku 
webového rozhraní obchodu), 

 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
a informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do 
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při 
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat". 
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě 
závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení písemné (např. elektronickou poštou), 
a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí 
objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí 
zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím 
potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení 
podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky 
(přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu. 
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Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, 
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například 
písemně či telefonicky). 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není 
přístupná. 

3. Cena zboží a platební podmínky 
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit 
prodávajícímu pouze převodem na účet prodávajícího! 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a 
dodáním zboží ("manipulační poplatek") ve smluvené výši, není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

Při bezhotovostním převodu na účet musí být uveden variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit 
kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

V případě platby zálohovou fakturou je faktura splatná nejpozději do 7 dnů od objednání zboží. V případě, 
že faktura nebude uhrazena do 7 dnů, prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zrušit garanci 
dodání zboží. 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví 
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. 
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po obdržení 
objednávky a pošle jej kupujícímu v elektronické podobě na kontaktní email uvedený v objednávce. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy 
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je 
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedených podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a 
to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro 
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronický formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je 
k dispozici na stránkách e-shopu. 

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedených podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky 
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným 
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že 
zboží podnikateli odeslal. 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 
kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém 
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to složenkou nebo 
bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte datum objednání, číslo objednávky a datum 
převzetí zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu a to za následujících 
podmínek: 

 zboží, musí byt vráceno v původním nepoškozeném obalu nebo zabalené tak, aby při přepravě 
nedošlo k poškození zboží) 



TOROLA electronic, spol. s r.o. 
IČO 42767555, DIČ CZ42767555 

Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1966 
Sídlo firmy: Míru 1319, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika, www.torolafren.cz 

 
Sídlo firmy: Frýdek-Místek 
tel.: 556 880 011, e-mail: info@torolafren.cz 

Výrobní závod: Frenštát pod Radhoštěm 
tel.: 556 880 011, fax: 556 880 010, e-mail: info@torolafren.cz 

strana 3 (4) 

 nesmí být použité 

 musí být nepoškozené 

 s kopií dokladu o koupi 

 zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na 
cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku) 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od 
objednávky a zboží bude vráceno do 14 dnů na náklady odesílajícího zpět. 

5. Dodací podmínky 
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou odeslány ihned po uhrazení daňového dokladu. 

V případě, že zboží nemůžeme v tomto termínu odeslat, kupující bude informován (telefonicky, 
prostřednictvím elektronické pošty) o přesném termínu dodání. Předání zboží zajišťujeme jen 
prostřednictvím pověřené osoby - funkcionáře BK Příbor, který si vždy s kupujícím telefonicky ujedná 
místo a čas pro předání zboží. 

Při převzetí zboží od pověřené osoby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží a v případě 
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pověřené osobě. V případě shledání porušení zboží nemusí 
kupující zásilku od pověřené osoby převzít.  

6. Ochrana osobních dat 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše 
jen jako "osobní údaje"). 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (případně třetí osobu), a to pro účely 
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení 
kupujícímu. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. 

Kupující souhlasí, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se 
zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným 
na adresu prodávajícího. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána 
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li 
prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým 
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci 
předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
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7. Reklamační podmínky 
Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v následujících 
bodech nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího. 

8. Odpovědnost za vady zboží a záruka 
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické 
poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit 
záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese 
dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření 
škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním 
přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou 
dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby 
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to 
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může 
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující 
před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost 
výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), 
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu 
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; 
není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy 
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s 
kupní smlouvou sám způsobil. 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za 
rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V 
případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 

 bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 

 přiměřeným snížením kupní ceny 

 náhradním dodáním zboží 

 odstoupením od smlouvy 

9. Postup reklamace 
Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup: 

I. Kontaktujte naši firmu a pověřený pracovník s Vámi probere postup reklamace. 

II. Zašlete zboží na adresu: TOROLA electronic, spol. s r.o., Nádražní 906, 74401 Frenštát pod 
Radhoštěm 

III. Při osobním předání reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 
TOROLA electronic, spol. s r.o., Nádražní 906, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 
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