
Obchodní podmínky internetového obchodu www.fabcentrum.cz , www.klicovka.cz  a také 
firmy Safety Lock CZ s.r.o. jako provozovatele prodeje a služeb. 

A. Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a 
povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Safety Lock CZ s.r.o., se sídlem Ječmínkova 
15a, 779 00 Olomouc, IČ: 07341016, zapsána v obchodním rejstříku městského soudu v 
Ostravě, spis 75417 (dále také "prodávající") a kupujícího (dále také "zákazník"). Tyto 
obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve 
vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy 
kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či 
právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní 
instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“). Pokud tyto podmínky upravují některá 
práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující 
podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Právní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí 
občanským zákoníkem zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“) a zákonem o ochraně 
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové 
stránce umístněné na internetové adrese www.fabcentrum.cz nebo www.klicovka.cz . (dále 
jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové 
rozhraní obchodu“). 

2. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo 
užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s výrobky nebo službami. Kupující podnikatel 
- je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito 
výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho 
týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje tzv. „na IČO“ – uvede tedy při 
uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO, je považován za podnikatele a nevztahuje 
se na něj právo ochrany spotřebitele. 

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

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

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. 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 „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou 
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto 
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa 
kupujícího“). 

2. Přijetí zboží kupujícím podnikatelem od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená 
prodávajícím (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na jeho 
adresu, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních 
podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání 
závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 

3. Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s 
informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní 
smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem 
potvrzená prodávajícím (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou 
poštou na jeho adresu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná 
práva a povinnosti. 

4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Uzavření kupní smlouvy bez 
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sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení 
§ 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 
odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého 
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny 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. 

6. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
území České republiky. 

7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami 
a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním 
uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní 
podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém, 
slovenském nebo anglickém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či 
kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Po uzavření 
smlouvy elektronickou formou bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky. 
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu 
prodávajícího ve formátu PDF. 

8. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není 
přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření 
smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má 
možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto 
obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a 
je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění 
objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel 
používá. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových 
průzkumů a informativních sdělení. 

C. Platební podmínky 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:  

o přímo na prodejně v hotovosti na adrese Safety Lock CZ s.r.o., Vodní 11, 796 01 
Prostějov 

o v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, převzetí zboží 
(dobírkou) 

o platební kartou online přes platební bránu GP webpay ( provozovatel EVO Payments 
International s.r.o.) 

o bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 733733711/5500, vedený 
ve Raiffeisen a.s., (dále jen „účet prodávajícího“) 

o bezhotovostně platebním portálem PayPal 
o bezhotovostně pomocí platební brány GPwebpay 

2. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, 
prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li 
platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně 
kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené 
smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s 
ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn. 

3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného 
zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její 
části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část 
obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, nebo pomocí platebních 
prostředků, pomocí kterých byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. 



4. Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na webových 
stránkách (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či 
ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, 
případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. 

5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dle platného ceníku). Není-li uvedeno výslovně 
jinak, rozumí se dále kupní cenou i cena zboží s náklady spojených s dodáním zboží. 

6. Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí 
v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě 
bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu 
odesláno.  

7. Storno objednávky ze strany kupujícího –  kupující má právo odstoupit od objednávky 
kdykoliv před expedicí zboží a to emailem info@fabcentrum.cz info@safetylock.cz 

8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího 
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí 
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní 
smlouvy, pokud není smluveno jinak. 

10. Prodávající má právo požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Ustanovení § 
2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

D. Přeprava a dodání zboží 

1. Prodávající umožňuje přepravu a dodání zakoupeného zboží (dle platného ceníku) 
následujícími způsoby:  

o Českou poštou 
o kurýrem GLS, DPD, PPL, GP po celé České republice 
o osobně na prodejně 

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 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. 

3. 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. 

4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. V případě, že je způsob dopravy smluven na 
základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady 
spojené s tímto způsobem dopravy. 

E. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem 

1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy 
bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li 
obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (odstoupení 
postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží 
níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený 
způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může 
kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních 
podmínek.  

2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
prodávajícího: Safety Lock CZ s.r.o., Vodní 11, 796 01 Prostějov či na adresu elektronické 
pošty prodávajícího info@safetylock.cz. 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 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 
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navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro 
svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4. Zboží, které bude odesílané v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním 
neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, 
kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
Zásilky na dobírku nebudou akceptované a budou odmítnuty. 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 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. Prodávající je taktéž 
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, 
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 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. 

6. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v 
důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho 
povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), nárok na úhradu škody 
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na 
vrácení kupní ceny. 

7. Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, má 
kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny – část za již spotřebované služby i v případě 
pokud kupující od smlouvy odstoupil. 

8. 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 bezhotovostně na účet určený kupujícím.  

F. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího 

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné 
chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud 
nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" 
nebo jiné označení obdobného významu.  Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno 
například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v 
psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího 
za účelem dohody o dalším postupu. 

2. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena 
zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

G. Zrušení smlouvy dohodou 

1. Dle obchodního zákoníku, se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti dnech 
nevztahuje na podnikatele s uvedeným IČ a DIČ a bude posouzena individuálně. 
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti 
kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní 
podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí 
prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v 
originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení 
smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání 
zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video 
nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a 
časopisy. 

2. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s 
předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou 
prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním 
neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. 

H. Odpovědnost za vady zboží 

1. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a 
případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném 



případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci 
vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. 
Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci 
kupujícím. 

2. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po 
jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství (max do 24h od převzetí 
informovat prodávajícího emailem o vadě či chybě na info@safetylock.cz). Není-li 
kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je 
povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější 
reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. 

I. Práva z vadného plnění (Reklamace) 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 
2174 občanského zákoníku). 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  

o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

o zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 
zboží tohoto druhu obvykle používá, 

o zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3. Ustanovení uvedená v čl. I. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

4. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v 
délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě, 
která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená 
záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, 
prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a 
není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží 
ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. 

5. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích 
dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji 
ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné 
formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

6. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:  
o právo na bezplatnou opravu zboží 
o právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo 

možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným 
řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely 
posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového 
zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu 
odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. 
vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat. 

o Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového 
zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je 
možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro 
opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat 

o Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného 
práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady 

7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již 
při převzetí. 

mailto:info@safetylock.cz


8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je 
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Je-li však v záručním 
listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro 
kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení 
záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající 
obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

9. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této 
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému 
posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím 
písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se 
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které 
zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a 
jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající  vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle 
na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení 
opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá 
písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

10. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní 
v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či 
výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského 
zákoníku. 

11. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 
práv z odpovědnosti za vady.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má 
spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. 

12. V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých 
nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu 
nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o 
opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany 
jednalo o zneužití práv). 

13. Reklamační řád je součástí samostatného dokumentu 

 

J. Slevy a slevové kupóny 

1. Slevové kupóny slouží k poskytnutí individuálních či skupinových slev na nákup zboží. Mohou 
být uplatňovány ve formě konkrétní částky či určité výše slevy (dle zadání prodejce). Slevové 
kupóny mohou být generovány buď automaticky (např. při určité výši nákupu) či je ručně 
generuje provozovatel a nabízí k individuálnímu či veřejnému využití v souvislosti s 
podmínkami užití daného slevového kupónu. 

2. Slevový kupón se uplatňuje zadáním specifického kódu do políčka "Uplatnit slevu" v 
Pokladně. Slevový kupón, který má podobu konkrétní částky, nelze použít na zboží nižší 
hodnoty, resp. při uplatnění takového slevového kupónu nebude záporná zbývající hodnota 
vrácena či jinak uplatněna zákazníkovi a její hodnota propadá k použití na daný nákup. 

3. Slevový kupón lze uplatnit pouze při nákupu přes webové rozhraní. Pokud by chtěl zákazník 
učinit nákup zboží, na něž chce uplatnit slevový kupón, v kamenné prodejně, může tak učinit 
objednávkou přes webové rozhraní, u níž zadá způsob dopravy Osobní odběr. Cena, za 
kterou bude objednané zboží prodáno, již bude mít slevu generující slevový kupón 
automaticky započtenu. 

4. Slevové kupóny nelze sčítat a ani kombinovat. Prodávající může vymezit časovou platnost 
kupónů a typ zboží, na které je možné slevy uplatnit. Samotná sleva se nevztahuje na 
poštovné a dobírkový poplatek. Pokud není uvedeno jinak, percentuální sleva se počítá z 
ceny zboží bez DPH a uplatňuje se na koncových cenách. 

5. Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit 
podmínky slevy, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách 
www.fabcentrum.cz nebo www.klicovka.cz , nebude-li výslovně uveden termín pozdější. 

6. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či 
slevového kupónu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu 
odmítnout. V takovém případě je zákazník informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit 
objednávku bez této slevy či uplatněného slevového kupónu. V případě, že vzniknou při 

http://www.fabcentrum.cz/
http://www.klicovka.cz/


výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený 
prodávajícím. 

K. Ochrana osobních údajů 

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

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

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou 
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání 
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém 
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření 
kupní smlouvy. 

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě 
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních 
údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající 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 nebo požadovat, aby prodávající nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

7. 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. 

L. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

M. Řešení sporů 

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je 
spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, 
právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 
poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je 
Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách 
www.coi.cz. 

2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to 
pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u 
prodávajícího poprvé. 

3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR 
dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na 
dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 



5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je 
kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby 
VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. 

6. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani 
rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích 
nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým 
nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí 
a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně 
neodmítne v jednání pokračovat. 

8. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 
platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

N. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího, v 
den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních 
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží 
uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně 
dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu  platí vždy jen do 
okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena 
nová. 

3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2019. Společnost Safety Lock CZ s.r.o. si 
vyhrazuje právo změny obchodních podmínek. 

 


