Všeobecné obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Prázdniny v Telči
(dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
Prodávající:
Ing. Milan Kolář
IČ: 46172386
se sídlem: Komenského 30, Jihlava, 586 01
email: medved@ji.cz
www: www.prazdninyvtelci.cz
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
stránce dostupné na internetové adrese www.prazdninyvtelci.cz. (dále jen
„internetový obchod“)
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
5. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně
změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí
zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy
II.
Informace o zboží a cenách
1. Zbožím
prodávaným
na
Internetovém
obchodě
na
adrese
www.prazdninyvtelci.cz jsou výhradně elektronické vstupenky na koncerty
hudebního festivalu Prázdniny v Telči.
2. Vstupenky má kupující možnost objednat skrze rozhraní na stránce
s programem na adrese www.prazdninyvtelci.cz/program, kde je u každého
koncertu zaškrtávací pole. Kupující si zde tímto způsobem může vybrat, na
které koncerty chce vstupenky pořídit a svůj výběr potvrdí kliknutím na
tlačítko objednat.
3. V následujícím kroku se Kupujícímu zobrazí virtuální nákupní košík s aktuální
cenou vstupenek, kde může Kupující ještě upravit počet vstupenek na
vybrané koncerty. Pro konečné vytvoření Objednávky musí ještě Kupující
vyplnit své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření
Kupní smlouvy (e-mailovou adresu) a opětovným kliknutím na tlačítko
objednat odešle prodávajícímu Objednávku. Před odesláním Objednávky je
kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
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4. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků.
5. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně
k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává
platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného
druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost
Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
6. Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně
závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde
pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní
smlouvy.
7. Případné slevy z kupní ceny, například slevy pro držitele karet ZTP a
procentuální slevy z počtu navštívených koncertů, nelze navzájem
kombinovat.

1.

2.
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III.
Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy
Neprodleně po doručení Objednávky vstupenek zašle Prodávající Kupujícímu
potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou
Kupujícím v rámci Objednávky. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj.
všechny údaje týkající se objednaných vstupenek a součástí je i odkaz na
aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní
smlouvy umožňující stažení a uložení Obchodních podmínek ve formátu .pdf.
Přijetím potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je
uzavřena Kupní smlouva.
V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu
potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn
Objednávku stornovat.
Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za
účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné
sazby.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
chybnou cenu.

IV.
Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 6701002210501814/6210, vedený u mBanky.
2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 Zboží, tedy elektronická verze zakoupených vstupenek, je kupujícímu dodáno
nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na emailovou adresu určenou
kupujícím v objednávce.
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4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází
na Kupujícího okamžikem doručení vstupenek na emailovou adresu
Kupujícího.
IV.
Odstoupení od smlouvy
1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy
uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829
občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů),
a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění
je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem akce, poskytováno v
určeném termínu.
2. Prodávající jako projev dobré vůle umožňuje Kupujícímu odstoupit od
smlouvy ve výjimečných případech a s dostatečnou časovou rezervou před
konáním koncertu. Prosbu a odůvodnění pro odstoupení od kupní smlouvy
může nejpozději 24 hodin před konáním koncertu Kupující zaslat na
emailovou adresu Prodávajícího medved@ji.cz.
3. Přistoupí-li Prodávající na odstoupení od smlouvy, vrátí Kupujícímu
bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny
peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

V.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že nákupem získává odpovídající množství
vstupenek.
2. V případě výskytu administrativní chyby související s počtem vstupenek může
kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat veškeré vstupenky,
které mu dle kupní smlouvy náleží.
VI.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.
VII.
Mimosoudní řešení sporů
1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní
smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k
České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím,
prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách
www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je
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pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v
souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.
Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o
ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí
obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na
mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu
(např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o
vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení
Prodávajícího s jejím vrácením).
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VIII.
Závěrečná ustanovení
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky.
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z
jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost
neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo
Kupní smlouvy.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.3. 2019.
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