Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané
společností
Hemp Factory s.r.o.
se sídlem: Klokotská 744/29, 390 01 Tábor
IČ: 078 98 967
DIČ: CZ07898967
kontaktní údaje:
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telefon: +420 702 213 599
http://www.hempfactory.cz/
zaměřenou na pěstování rostliny Cannabis sativa a následný prodej extraktů vyrobených z této
rostliny obsahující vysoký obsah CBD v souladu s českou a evropskou legislativou (dále jen
„prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a právnické
osoby nebo fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnost
jako podnikatel (dále jen: „kupující“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
4. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Uvedené ceny nezahrnují cenu
za dopravu nebo dodání zboží. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvolené metody a
poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou
jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní
smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s
kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží podepsáním objednávky oprávněným zástupcem
kupujícího, jejím naskenováním a zasláním z e-mailové adresy kupujícího, na e-mailovou
adresu prodávajícího, uvedenou v čl. I odst. 1. těchto obchodních podmínek.
3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Podmínkou platnosti objednávky je uvedení přesného názvu zboží (případně jeho číselného
označení), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy, kontaktní údaje kupujícího a
potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
emailovou adresu, ze které kupující objednávku odeslal. V potvrzení prodávající uvede termín
přibližného dodání.
6. Prodávající není povinen zaslat kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky a nepotvrzenou
objednávku může odmítnout.
7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje
za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením
kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto
obchodních podmínkách.
8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. Kupující
může zrušit objednávku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Telefonní číslo i emailová
adresa prodávajícího jsou uvedeny v čl. I. odst. 1 těchto obchodních podmínek.
IV. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující
povinen uhradit do 7 dnů ode dne doručení potvrzení o obdržení objednávky na základě
faktury vystavené prodávajícím následujícími způsoby:
•
•

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú: 2219249002 / 5500
v hotovosti v provozovně prodávajícího

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
4. Zboží je kupujícímu dodáno:
•

na adresu určenou kupujícím objednávce

•
•

prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
osobním odběrem v provozovně prodávajícího

5. Volba způsobu dodání se provádí prostřednictvím objednávky.
6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v
potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko zničení, poškození či ztráty zboží a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním
zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí
zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž
odstoupením nezaniká právo na náhradu těchto nákladů.
10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Odpovědnost za
nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou
tak neučinil.
V.

Odstoupení od smlouvy

1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla
kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet,
ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.
2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru platnosti a účinnosti.

VI. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•

•
•
•

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce v nabídce zboží popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje
požadavkům právních předpisů.

2. Ustanovení čl. VII. odst. 1 se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
3. Kupující je oprávněn uplatnit právo ze skrytých vad v zákonné lhůtě, není-li však na zboží
uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na
obalu zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží
užívat.
4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to prostřednictvím e-mailové adresy
prodávajícího uvedené v článku I. odst. 1 těchto obchodních podmínek.
5. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku posouzení vad do 14 dnů od zahájení
reklamačního řízení. V případě, že prodávající reklamaci uzná, poskytne kupujícímu identické
a bezvadné zboží v rámci příští objednávky. Kupující je povinen prodávajícímu vrátit veškeré
zboží, kterého se uznaná reklamace týká.
6. Reklamace uplatněné v rozporu s těmito obchodními podmínkami, bez nezbytné součinnosti
kupujícího, případně reklamace zboží v jiných než původních originálních obalech, bez
původního identifikačního značení balení i samotných produktů nebudou uznány.
7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, kupující vadu sám způsobil anebo se jedná o vadu zjevnou, která nebyla
vytknuta při převzetí zboží.
VII. 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 objednávce.
VIII.Osobní údaje
1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou
označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy se kupující zavazuje
tyto informace zejména:
•

uchovávat jako důvěrné;

•
•
•

neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího třetí osobě;
nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů
předaných mu prodávajícím.
IX. Prohlášení prodávajícího
1. Prodávající prohlašuje, že zboží s obsahem CBD splňuje legislativou EU a České republiky
stanovené parametry, zejména že neobsahuje THC ve větší než zákonem povolené míře.
Prodávající zároveň prohlašuje, že zboží splňuje legislativou EU a České republiky stanovené
parametry pro jejich uvedení na trh v rámci EU, zejm. České republiky.
X. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí právem České republiky.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo
nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
3. Ustanovení těchto obchodních podmínek a zákona mají přednost před obchodními a jinými
zvyklostmi.
4. 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 platnosti a účinnosti dnem 12.11.2020.

