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Obchodní podmínky platné pro E-shop EMT Czech 
 
1. Úvodní ustanovení. 
Provozovatelem tohoto internetového obchodu, jakož i dodavatelem zboží ( dále také Prodávající ), je 
společnost  
E.M.T. spol. s r.o. 
Modletice 134 
149 00 Říčany 
IČ: 62910868, DIČ CZ62910868 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd.C, vložka 34968 
 
 
Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů ( dále také Kupující ) při používání stránek EMT E-shop ( dále 
také Internetový obchod ) se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které 
navštíví tyto stránky. 
 
2. Zpracování osobních údajů a jejich využití. 
Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, 
zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakožto i příslušných norem Evropské unie. 
Zadáním Vašich osobních údajů při vyplňování objednávky na tomto internetovém obchodě, dáváte 
souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro účely obchodu. Naše firma neposkytuje Vaše 
osobní údaje třetím osobám, vyjma údajů nezbytných pro doručení zboží přepravní společností. V takovém 
případě se jedná o základní logistické údaje.  
 
3. Objednání zboží 
Objednání zboží je odesláním objednávky závazné. Potvrzením přijetí objednávky je její kopie zaslaná na 
emailovou adresu dle registrace. 
Neregistrovaným návštěvníkům internetového obchodu je umožněno vytvořit pouze elektronickou 
poptávku po vyplnění náležitých údajů poptávkového procesu.  
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na 
přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným 
způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že 
kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také 
vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů 
výrobku v katalogu zboží. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že objednané 
zboží je již vyprodané a nelze jej dodat v řádném termínu. O tomto bude Kupující vždy vhodným způsobem 
informován. 
 
4. Cena a platba 
Ceny zobrazované v tomto internetovém obchodu jsou vždy bez DPH a je-li zboží aktuálně skladem, jsou 
platné k okamžiku objednání. U zboží, které není skladem, jsou ceny pouze orientační a budou upřesněny 
při poptávce/objednávce zboží. 
Platba je vždy uskutečněna na základě vystavené fakturace Prodávajícím, přičemž Kupující musí být 
držitelem platného IČ. 
Faktura je daňovým dokladem a zároveň i dodacím listem. Informace o cenových podmínkách dopravy 
zboží je uvedena v čl. 6. - Podmínky dodání zboží.  
 
5. Dodací lhůta 
Zboží skladem a v požadovaném množství ve chvíli objednávky je k dispozici k okamžitému osobnímu 
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odběru, případně k dodání zasilatelskou službou dle podmínek přepravce, zpravidla následující pracovní 
den při objednávce nejpozději do 14:00 daného dne.  
 
6. Podmínky dodání zboží 
K objednávkám, jejichž souhrnná hodnota s dodejkou na jednu dodací adresu a ve stejném termínu činí 
méně než 5.000 Kč bez DPH, bude připočítáno dopravné a to v jednotné částce 100 Kč bez DPH, je-li váha 
zásilky do limitu 30kg. Při nadlimitní zásilce dle dohody. Položka „dopravné“ bude uvedena na faktuře. 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, množství a v 
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.  
V případě porušení originálního obalu, či shledání jiných porušení obalů svědčících o možném poškození 
nebo neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučuje Prodávající Kupujícímu ve vlastním zájmu sepsat s 
přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem přepravního listu Kupující 
stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o 
porušenosti nebo nekompletnosti zboží nemusí být ze strany Prodávajícího brán zřetel.  
 
7. Záruka a servis  
Záruka na dodávané zboží je 12 měsíců v souladu s Obchodním zákonem. Tato lhůta plyne od data 
vystavení faktury. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků. Záruka se nevztahuje na jiné vady, které 
byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo 
návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami případně 
působením jiných nestandardních jevů, tzv. vyšší moci.  
Reklamaci lze uplatnit osobně nebo zasláním reklamace na adresu provozovny společnosti, uvedené shora 
těchto Obchodních podmínek. K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o 
koupi a řádně vyplněný reklamační protokol.  
8. Vracení zboží zakoupeného přes E-shop EMT 
Vzhledem k povaze obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy nákup zboží probíhá za účelem 
podnikatelské nebo obchodní činnosti Kupujícího, se vracení zboží řídí platným Obchodním zákonem. 
 
9. Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění tak, jak je uvedeno na internetových stránkách 
Provozovatele E-shopu EMT v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky 
stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a 
dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a 
odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k 
objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, 
nestanoví-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou 
objednávkou je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je Prodávající vázán svým 
potvrzujícím e-mailem.  
 

Platnost od:  1 / 7 / 2012 


