Obchodní podmínky
Registrací a užíváním internetového serveru www.antikvariat5D.cz potvrzuje
Registrovaný uživatel svůj výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
Následující text představuje smluvní ujednání (dále jen Smlouva) mezi Provozovatelem
serveru www.antikvariat5D.cz a Registrovaným uživatelem.

Základní pojmy
Provozovatel
Provozovatelem internetových stránek www.antikvariat5D.cz je právnická osoba
Informatik CE2, a.s., IČ 25654462, se sídlem Pelhřimovská 302/10, Michle, 140 00 Praha
4, Obchodní rejstřík: Spisová značka: B 5273 vedená u Městského soudu v Praze Den
zápisu: 20. března 1998.
Uživatel
Návštěvník internetových stránek www.antikvariat5D.cz.
Pro Uživatele jsou závazná Pravidla.
Registrovaný uživatel
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz
Uživatel se může registrovat jako Kupující nebo jako Prodávající.
Registrovaný uživatel – kupující/Kupující/Nakupující
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz jako kupující.
Pro Kupujícího jsou závazná Pravidla a Obchodní podmínky.
Registrovaný uživatel - prodávající/Prodávající/Prodejce
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz jako Prodávající.
Pro Prodávajícího jsou závazná Pravidla, Obchodní podmínky a Pravidla používání
www.antikvariat5D.cz pro prodejce.
Web/Server/Internetové stránky
Internetové stránky www.antikvariat5D.cz
Zboží
Zbožím se rozumí: Kniha, Časopis, Pohlednice, Mapa, Grafika, Autograf, Notafilie,
Učebnice, Plakát, Gramodeska, Fotografie.

Zakázané zboží
Zboží, jehož prodej by byl v rozporu s platnou legislativou.
Cena zboží
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, obsahují zákonnou DPH dle Zákona o DPH a jsou
konečné.
Objednávka
Objednávka je nabídka Kupujícího k uzavření Kupní smlouvy s Prodejcem.
Potvrzená objednávka

Objednávka potvrzená Prodávajícím. Potvrzením se rozumí zaslání
potvrzujícího e-mailu Prodávajícím Kupujícímu.

Registrace
Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím
www.antikvariat5D.cz je registrace, spočívající v zadání uživatelského jména/loginu,
hesla a dalších požadovaných údajů o Uživateli .
Uživatelský účet
Dokončením Registrace vzniká Uživatelský účet, který jednoznačně definuje Uživatele.
Uživatel má přístup ke svému Uživatelskému účtu pomocí uživatelského jména (loginu) a
hesla.
Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká doručením závazného souhlasu Prodávajícího s návrhem
Kupujícího. Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které vznikne prodávajícímu
povinnost předmět koupě Kupujícímu předat a Kupujícímu povinnost předmět koupě
převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu.

1. Obecné informace
1.1. Server www.antikvariat5D.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a
nákup zboží.
1.2. Obchodní aktivity na serveru www.antikvariat5D.cz jsou veřejné a mohou se jich
zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby,
které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou Uživatelů, kterým
byla Provozovatelem zrušena Registrace.
1.3. Kupující neplatí Provozovateli serveru žádný poplatek ani provizi za zprostředkování
koupě.
1.4. Provozovatel je oprávněn poskytnout Prodávajícímu či Kupujícímu nezbytné údaje o
protistraně (z důvodu zaslání zboží, reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení,
obchodního jména (názvu), telefonního čísla, adresy.
1.5. Na užívání serveru ani na registraci není žádný právní nárok. Provozovatel si
vyhrazuje právo nepovolit registraci, popř. zrušit Uživatelský účet se stávajícím
Registrovaným uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání
důvodu.

2. Registrace – vznik Uživatelského účtu
2.1. Registrace na www.antikvariat5D.cz je zdarma. Uživatel je povinný při registraci
uvést úplné a pravdivé údaje. Zejména jde o tyto údaje: jméno, příjmení a e-mail.
2.2. Registrovaný uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném znění, s tím, že Provozovatel je oprávněn
zasílat Uživateli e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, obsahující zejména informace o
novinkách a jiných produktech Provozovatele.
2.3. Registrovaný uživatel je povinen udržovat údaje v Registraci aktuální.
2.4. Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení.
Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné.

2.5. Registrovaní uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit (s výjimkou
přihlašovacího hesla/loginu a přezdívky/Nick).

2.6. Registrace je vždy vázána na konkrétního Uživatele a její převod na jinou osobu není
bez souhlasu Provozovatele serveru povolen. Registrovaný uživatel – prodávající je
automaticky registrován jako Registrovaný uživatel – kupující.
2.7. Registrovaný uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými
se přihlašuje ke službám www.antikvariat5D.cz, zejména přihlašovací jméno/login a
heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou Provozovatele a zabránit jejich
zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožení důvěrnosti identifikačních údajů je Uživatel
povinen je neprodleně upravit, jinak se má za to, že jednání učiněné pod příslušnými
identifikačními údaji je jednáním Uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití
identifikačních údajů.

3. Objednávka
3.1. Kupující vybírá zboží Prodejců s vědomím, že Provozovatel serveru
www.antikvariat5D.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od Prodejců, od
nichž si Kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.
3.2. Kupující bere na vědomí, že:


zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více Prodejců. Zboží v košíku je
rozděleno podle Prodejců.



objednávka od více Prodejců v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za
poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena před dokončením
objednávky.



odesláním objednávky Kupující informuje Prodejce o zájmu koupit toto zboží.
Objednávka se stává závaznou pro obě strany až ve chvíli potvrzení objednávky
ze strany Prodejce



Prodejce má právo Objednávku odmítnout, nebo odmítnout její část (např.
z důvodu, že Zboží nebo část Zboží není k dispozici).

3.3. V okamžiku odeslání Objednávky získává Prodávající úplné informace o Kupujícím a
naopak (jméno, adresu, e-mail, telefon aj.).

4. Uzavření Kupní smlouvy
4.1. Kupní smlouva vzniká doručením závazného souhlasu Prodávajícího s návrhem
Kupujícího.

4.2. Prodejce je informován o učiněné objednávce ze strany Kupujícího prostřednictvím
elektronické pošty serveru www.antikvariat5D.cz a dále na Internetových stránkách
www.antikvariat5D.cz v sekci Objednávky.
4.3. Prodávající může Objednávku vhodným způsobem ověřit.
4.4. Prodávající je povinen zpracovat zaslanou objednávku, tzn. potvrdit, potvrdit pouze
část objednaného zboží nebo objednávku odmítnout a vyrozumět Kupujícího (odeslat email potvrzující objednávku).
4.5. Prodávající je povinen zaslat zboží potvrzené objednávky na adresu uvedenou
v objednávce a to bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 pracovních dnů.
4.6. Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací
adresa zjevně chybná. Informaci o tomto odmítnutí zašle na e-mailovou adresu
Kupujícícho.
4.7. V případě zvolení osobního odběru zboží, zašle Prodávající Kupujícímu e-mail, ve
kterém ho informuje o termínu vyzvednutí zboží.
4.8. Nakupující se zavazuje odebrat potvrzené objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

5. Předmět kupní smlouvy
5.1. Předmětem Kupní smlouvy je Zboží nabízené na serveru www.antikvariat5D.cz.
5.2 V popisu Zboží nejsou uváděny drobné závady, které odpovídají běžnému opotřebení.
5.3. U Zboží je uvedena vždy plná cena zboží. K ceně Zboží mohou být účtovány poplatky
za poštovné a dobírku. Poplatky za poštovné a dobírku stanoví Prodávající a jejich výše
je stejná pro všechny Objednávky zasílané na území České republiky nezávisle na
hmotnosti zásilky či počtu zaslaných balíků.

6. Práva a povinnosti Kupujícího
6.1. Kupující má především tato práva:
- Užívat server www.antikvariat5D.cz k účelu, k jakému byl vytvořen;
- Nakupovat zboží, zadávat poptávky a účastnit se diskusí prostřednictvím serveru
www.antikvariat.5D.cz;
- Vyjadřovat se ke kvalitě serveru a hodnotit ostatní Uživatele.
6.2. Kupující má především tyto povinnosti:
- Uvádět v registraci pravdivé informace
- Udržovat aktuálnost informací uvedených v registraci
- Neposkytovat přístup přes svůj uživatelský účet jiným osobám
Odebrat zboží a uhradit cenu dle Kupní smlouvy

7. Práva a povinnosti Prodávajícího
7.1. Prodávající má především tato práva:
- Užívat server www.antikvariat5D.cz k účelu, k jakému byl vytvořen;
- Prodávat zboží, zadávat poptávky a účastnit se diskusí prostřednictvím serveru
www.antikvariat.5D.cz;
- Vyjadřovat se ke kvalitě serveru a hodnotit ostatní Uživatele.
7.2. Prodávající má zejména tyto povinnosti:
- Uvádět v registraci pravdivé informace;
- Udržovat aktuálnost informací uvedených v registraci;
- Neposkytovat přístup přes svůj uživatelský účet jiným osobám;
- Udržovat nabídku svého zboží na serveru www.antikvariat5D.cz aktuální;
- Nenabízet Zakázané zboží;
- V popisu Zboží uvádět případné vady a poškození nad rámec běžného opotřebení.

8. Práva a povinnosti Provozovatele
8.1. Provozovatel má zejména tato práva:
- Odmítnout nabízet nebo poptávat Zakázané zboží;
- Smazat jakékoli příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy;
- Nepovolit Registraci Uživateli a nebo zrušit Registraci již Registrovanému uživateli
a to i bez udání důvodu.
8.2. Provozovatel má zejména tyto povinnosti:
- Předat Prodávajícímu informaci o učiněné objednávce ze strany Kupujícího
prostřednictvím elektronické pošty serveru www.antikvariat5D.cz;
- Předat kontaktní informace o Kupujícím Prodávajícímu a naopak za účelem
uzavření Kupní smlouvy.

9. Reklamace
9.1. Server www.antikvariat5D.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a
nákup Zboží.
9.2. Provozovatel serveru www.antikvariat5D.cz není povinen řešit případné spory mezi
Prodávajícím a Kupujícím a neřeší reklamaci zboží.
9.3. Případnou reklamaci uplatňuje Kupující přímo vůči Prodávajícímu.
9.4. Za účelem zkvalitnění služeb serveru www.antikvariat5d.cz, mohou být informace o
případných sporech a reklamacích, zasílány Provozovateli.

10. Odstoupení od kupní smlouvy
10.1. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní
smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
10.2. Nakupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce
nevrací částku zaplacenou za balné a dobírku), za splnění následujících podmínek:



vrácené Zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být
kompletní;
Nakupující doručí vrácené Zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu
Prodejce.

11. Zrušení uživatelského účtu
11.1. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto Smlouvu s Registrovanými
uživateli, kteří nedodržují uvedená smluvní ujednání.
11. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto Smlouvu s Registrovanými
uživateli i bez udání důvodu.
11.3. Informace o ukončení Smlouvy ze strany Provozovatele bude Uživateli zaslána emailem.
11.4. Ze strany Registrovaného uživatele je Smlouvu možno ukončit výpovědí, učiněnou
formou písemné žádosti zaslané na adresu Provozovatele. V této žádosti musí být
uvedeno přihlašovací jméno/login a heslo nakupujícího
11.5. Po ukončení Smlouvy mezi Registrovaným uživatelem – prodávajícím a
Provozovatelem, Provozovatel upraví Internetové stránky tak, aby na nich zboží
Prodávajícího nebylo již nabízeno. Prodávající je povinen bezodkladně splnit všechny
závazky vůči ostatním Uživatelům, které vznikly před ukončením registrace.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránce Ochrana osobních
údajů (http://www.antikvariat5d.cz/privacy_policy.aspx)

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Platné znění Obchodních podmínek je zveřejněno na Internetových stránkách
www.antikvariat5D.cz.
13.2. Je-li některé ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejblíže přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení, není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoli ze služeb, jakož i
těchto Obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.
13.4. Smlouva uzavřená podle těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem České
republiky.
13.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.1.2013. Okamžikem
účinnosti pozbývají dřívější znění platnosti.
13.6. O změně Obchodních podmínek je Uživatel informován při prvním spuštění
www.antikvariat5D.cz po nabytí platnosti.
13.7. Zaškrtnutím souhlasu na obrazovce počítače Uživatel výslovně souhlasí
s novým/aktualizovaným zněním Obchodních pravidel.
13.8. Stránky jsou současně provozovány na adresách www.antikvariat-5D.cz
a www.antikvariat5d.cz.
13.9. Případné spory mezi uživatelem a provozovatelem budou řešeny podle právního
řádu České republiky.
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