
OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. 

 

Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 

(dále jen „Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné 

prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, 

které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy SPORTISIMO 

s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o 

dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce 

(dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se 

zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: 

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží 

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR 

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný 

druh zboží obvyklé 

Předmětem smluvního vztahu na služby na zážitky, tj. spočívající v poskytnutí dárkových 

nebo zážitkových služeb (dále jen „Služba na zážitky“) je závazek Prodávajícího 

prostřednictvím Firmy na zážitky s.r.o., IČ: 27624021, se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 

63/1, (dále jen „Firma na zážitky“) a jejích externích dodavatelů zajistit dodání služeb 

popsaných ve smlouvě a závazek Kupujícího zaplatit za poskytnutí těchto služeb 

Prodávajícímu sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. 

 

III. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je sklad a vybrané prodejny prodávajícího. Adresa skladu je ,,K Vypichu 468 

Rudná u Prahy, 252 19,,.  

Kontaktním místem je v rámci e-shopu zákaznické centrum na adrese ,,K Vypichu 468 Rudná 

u Prahy, 252 19,,. (tel. +420 311 517 717 ), mail: (eobjednavky@sportisimo.cz). 

 

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY 



IV.1 Objednání zboží 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem 

předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní 

smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká 

samotným dodáním zboží.  

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na 

přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky 

vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku 

požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě, že 

Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je 

povinen v rámci realizace objednávky toto označit (více viz ,,jak nakupovat,,). V případě 

realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který 

doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení 

podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem (složenka, 

převod na účet), o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího. 

 

IV.2. Dárkový balíček Služby na zážitky, jeho předání a převzetí 

Cena každého zážitkového balíčku je převedena pro účely čerpání Služby na zážitky na body, 

kdy jeden bod má hodnotu 20,-- Kč včetně DPH. Cena každé služby nabízené v balíčku je 

taktéž převedena na tyto body a příjemce služeb je oprávněn čerpat z balíčku služby do výše 

celkového počtu bodů. Při výběru zážitku ze zážitkového balíčku či využití bodové hodnoty 

na účtu klienta (platba body) nemá příjemce služeb či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva 

uzavřena, nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě 

body je vždy platná uvedená bodová hodnota. 

Součástí dárkového balíčku Služby na zážitky je dárkový certifikát a průvodní dopis 

obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, a 

dále bezpečnostní kód objednávky (tj. číslo přidělené Firmou na zážitky) Součástí dárkového 

balíčku jsou dále tyto Všeobecné obchodní podmínky.  

Doba, po kterou trvá závazek Prodávajícího prostřednictvím Firmy na zážitky dodat Službu 

na zážitky, je uvedena na průvodním dopise obsaženém v dárkovém balíčku a její délka je 12 

měsíců od data uzavření smlouvy (dále jen "doba platnosti certifikátu, resp. doba platnosti 

balíčku"). 

Po uplynutí doby platnosti certifikátu ztrácí příjemce Služby na zážitky nárok na poskytnutí 

služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Prodávajícího, resp. Firmy na zážitky uplynutím 

doby platnosti certifikátu zaniká. 

Oprávnění využít Službu na zážitky může být převedeno na třetí osobu, přičemž převádějící 

certifikátu je povinen informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z 

uzavřené smlouvy. Třetí osoba, se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví 

souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, 

smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má 

právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, 

pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými 

obchodními podmínkami se rozumí žádost o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. 

 

Firma na zážitky provozující Služby na zážitky za Prodávajícího prodlouží dobu platnosti 

certifikátu zdarma v případě, že příjemce služby zažádá o prodloužení v době trvání 

certifikátu na stránkách http://www.darky-jsou-zazitky.cz. Příjemci služeb bude certifikát 



převeden pro účely dalšího čerpání služeb na body, kdy jeden bod má hodnotu 20,-- Kč 

včetně DPH. Firma na zážitky vytvoří příjemci služeb automaticky virtuální konto, na které 

bude převedena nominální hodnota balíčku na body. Body na virtuálním kontě příjemce 

Služeb na zážitky pozbývají platnosti po uplynutí 12 měsíců od připsání na konto. Příjemce 

služeb poté ztrácí nárok na jejich čerpání. 

 

IV.3. Rezervace Služeb na zážitky 

Rezervace termínu a místa využití konkrétní Služby na zážitky musí být sjednána s Firmou na 

zážitky zajišťující poskytnutí služby tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti 

certifikátu, resp doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o 

rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití Služby na 

zážitek. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je vždy uvedena v průvodním dopise s ohledem 

na charakter konkrétního zážitku. 

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře 

na www. darky-jsou-zazitky.cz. Firma na zážitky se zavazuje nabídnout termín a místo 

využití Služby na zážitky příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po 

telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle Firma na zážitky příjemci služby 

rezervační tabulku, čímž se rezervace stává závaznou. 

Při prvním výběru konkrétního zážitku z balíčku vytvoří automaticky Firma na zážitky 

příjemci služeb virtuální konto, na které bude převedena nominální hodnota balíčku na body. 

Příjemce služeb je povinen využít alespoň jednu službu z nabídky balíčku během doby 

platnosti balíčku. Následně si klient může vybrat jeden nebo více zážitků a požádat Firmu na 

zážitky o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb nevyčerpal veškeré body, zůstatek 

mu bude nadále na kontě evidován. V případě, že příjemce služeb výběrem zážitků překročil 

výši bodů, bude automaticky upozorněn na povinnost doplatku ceny, po jehož odsouhlasení 

bude rezervace dokončena. Fakturu znějící na doplatek ceny za rezervované služby zašle 

Firma na zážitky na adresu příjemce služeb, přičemž splatnost faktury bude činit 14 

kalendářních dnů. Po uhrazení faktury na doplatek ceny bude možné zážitek realizovat. Body 

na virtuálním kontě příjemce služeb pozbývají platnosti po uplynutí 12 měsíců od připsání na 

konto. Příjemce služeb poté ztrácí nárok na jejich čerpání. Přístupová hesla k virtuálnímu 

kontu budou příjemci služeb automaticky odeslána na jeho emailovou adresu. Evidované 

body na virtuálním kontě příjemce služeb lze využít pouze na služby poskytované 

Prodávajícím prostřednictvím Firmy na zážitky. 

Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek 

smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a příjemcem služeb není povinnost Prodávajícího 

vyměnit dárkový certifikát ani balíček služeb za protihodnotu ve formě peněz. 

 

IV.4. Storno rezervace Služby na zážitky 

a) Příjemcem služby: 

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před 

sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.) a sjednat v rámci 

doby platnosti certifikátu termín nový. 

Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví) než v uvedené lhůtě, je 

příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu, je však 

povinen uhradit náklady vynaložené Firmou na zážitky, příp. jejím subdodavatelem v 

souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby. 



U služeb charakteru pobytových zážitků jsou stanoveny specifické storno podmínky. Jejich 

znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku. 

 

b) Firmou na zážitky:  

Firma na zážitky je oprávněna zrušit rezervaci Služby na zážitky nejpozději 3 pracovní dny 

před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Kupující 

má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si 

zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu Firmou na zážitky doba platnosti 

certifikátu prodloužena o 6 měsíců. 

Storno rezervace učiněné Firmou na zážitky později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo 

příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace 

(např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny 

objednané služby. Tuto náhradu škody je klient povinen, resp. oprávněn požadovat přímo po 

Firmě na zážitky smluvně k tomuto zavázané na základě dohody s Prodávajícím. V tomto 

případě má příjemce služby dále nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti 

certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší 

možný termín. 

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv 

na poskytnutí Služby na zážitky apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu 

v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, 

tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se 

zrušením rezervace. 

U pobytových služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na 

průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN V 

PŘÍPADĚ KOUPĚ SLUŽBY NA ZÁŽITKY 

Příjemce Služby na zážitky je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k 

bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou 

týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně 

požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce Prodávajícího prostřednictvím 

Firmy na zážitky u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je 

nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela 

na svou vlastní odpovědnost. 

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby 

(např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných 

dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku. 

Prodávající ani Firma na zážitky, příp. její dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné 

škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si 

zajišťuje příjemce služby. 

Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí Služby na 

zážitky. 

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem pro tento 

zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu v závazné rezervační 

tabulce) a certifikát odevzdat Firmě na zážitky (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné 

osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby 



certifikát, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky 

uvedenými v bodě IV.4 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Kupující je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby 

osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 

18 let, je-li bez jeho doprovodu. 

Prodávající prostřednictvím Firmy na zážitky, příp. jejího subdodavatele se zavazuje zajistit 

na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se 

všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.  

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí Firmě na zážitky nebo jejímu subdodavateli 

v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen 

před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu a/nebo průvodního dopisu. 

 

VI. CENA A PLACENÍ 

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách SPORTISIMO s.r.o. jsou platné v okamžiku 

objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny 

peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských 

podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za 

zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet 

prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo přepravní 

společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až 

do úplného zaplacení kupní ceny. 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně 

daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. 

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem 

dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který 

nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se 

dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva 

stanoví odeslání zboží prodávajícím. 

 

VII. DODACÍ LHŮTA 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech 

podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje 

vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže 

zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 

pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný 

termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá 

odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude 

připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně 

sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží 

odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu 



zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

 

VIII. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ 

Dodávky nad 2000Kč včetně DPH jsou zdarma (neúčtujeme dopravné, balné, ani 

doběrečné). 
Doručení obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou Geis - pouze v rámci ČR: 

Česká pošta – doběrečné 30 Kč, poštovné a balné 79 Kč. Cena dodání je 109,- Kč. Pro 

objednávky nad 2000 (včetně DPH) Kč fakturujeme pouze cenu zboží. Vánoční soutěž pro 

rok 2013. Více info zde. 

Geis ( 

Geis Parcel CZ s.r.o.)  

– doběrečné 30 Kč, poštovné a balné 99 Kč. Cena dodání je 129,- Kč. Pro objednávky nad 

2000 (včetně DPH) Kč fakturujeme pouze cenu zboží. 

Zásilková přeprava DPD - doběrečné 30 Kč, poštovné a balné 89 kč. Cena dodání je 119,- 

kč. Pro objednávky nad 2000 (včetně DPH) Kč fakturujeme pouze cenu zboží.  

 

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých 

skladových lokacích společnosti Sportisimo, bude objednávka pravděpodobně vykryta 

několika, na sobě nezávislými, dodávkami. 

 

IX. ZPŮSOB PLATBY 

Dobírka - pokud chcete zaplatit hotově při převzetí zásilky  

Platba kartou - 3 D secure (Česká spořitelna) – informace o platbě kartou 

 

X. ZÁRUKA, SERVIS 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při 

prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se 

zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti 

sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího, bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. 

Reklamační zpráva (viz .Reklamační řád SPORTISIMO s.r.o.) musí obsahovat datum dodání 

zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. 

Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne 

jejího obdržení. Na segment lyží a cyklistiky provádí Prodávající základní montáž a záruční 

servis na prodejnách nebo na adrese skladu prodávajícího. 

 

Zvláštní ujednání pro Služby na zážitky 

http://www.sportisimo.cz/kampane/vanocni-soutez-ceska-posta/
http://www.sportisimo.cz/obchodni-podminky/online-platba-kartou/


Pro Služby na zážitky je Kupující oprávněn zakoupené zboží v souladu se záručním listem 

reklamovat u Firmy na zážitky na adrese Praha 2, Nad Petruskou 63/1, a to písemnou formou 

(přičemž písemnou formou se pro účely smluv Služeb na zážitky rozumí i emailová forma) a 

je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu a popsat vady poskytnuté služby. Nesplní-li 

Firma na zážitky nebo její subdodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, 

je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u Firmy na zážitky reklamovat bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. 

V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady 

poskytnuté služby u Firmy na zážitky reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato 

s jejím poskytováním). 

Firma na zážitky reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne 

jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Firma na zážitky příjemci 

služeb vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení 

rozumí i emailová forma). 

V případě, že příjemce Služby na zážitky řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na 

odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, 

případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy 

z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny 

služby. 

 

XI. VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ 

Rozpor s kupní smlouvou 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V 

případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit 

Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména 

je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. 

Odstoupení od smlouvy 

 

Vrácení zboží:  

 

1. Osobně na prodejně 

Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu v případě koupě přes internet vrátit do 14 

dnů od jeho převzetí ma prodejnách Sportisimo. 

Kamenné prodejny NOVĚ vrací peníze za nákup on-line, proto stačí zajít na jakoukoli 

prodejnu Sportisimo. Seznam prodejen naleznete zde. 

Zboží doneste zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného 

příslušenství, schopné dalšího prodeje.  

 

 

2. Zasláním 

http://www.sportisimo.cz/prodejny/ceska-republika/


Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu v případě koupě přes internet vrátit do 14 

dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na 

adresu: 

 

Sportisimo s.r.o. – E-shop, Logistic Park Rudná, K Vypichu 468 252 19 Rudná u Prahy 
 

Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného 

příslušenství, schopné dalšího prodeje.  

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty !! Při vrácení zboží si 

může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, 

nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 

kalendářních. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu kam mají být peníze zaslány uvede 

Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující 

zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném 

stavu vrací nakoupené zboží.  

Prodávající proplácí zpět cenu zboží včetně poměrné části poštovného, které Kupující uhradil 

při objednání. Prodávající již nehradí Kupujícímu náklady vynaložené s vrácením zboží. 

 

Výměna:  
Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. 

Výměnu zboží lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za 

výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena 

nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené 

zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného 

příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené 

zboží. 

Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adresu skladu Prodávajícího), doporučujeme 

předem projednat telefonicky (tel. +420 311 517 717 ) 

 

Zvláštní ustanovení pro odstoupení od smluvního vztahu na Služby na zážitky 
Prodávající je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany Firmy na zážitky nebo jejích 

subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. O 

zrušení služeb je Firma na zážitky povinna příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti 

o rezervaci služby. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na 

poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb. 

b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V 

takovém případě má Prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s 

plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby. 

Kupující má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) V případě hrubého porušení povinností Firmy na zážitky nebo jejích subdodavatelů 

plynoucích z uzavřené smlouvy. 

b) Kupující, který je spotřebitelem a kupuje zboží přes internet má právo odstoupit od 

smlouvy způsobem uvedeným v čl. X bodu Vrácení zboží 

 

XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 



Společnost SPORTISIMO s.r.o. si vyhrazuje právo požádat Kupující o uveřejnění některých 

osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace 

aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji 

nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít 

Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou 

zpracovány dle podmínek uvedených níže. 

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně 

souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil 

či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení 

internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností SPORTISIMO s.r.o. a v 

případě Služby na zážitky též společnosti Firma na zážitky, a dalších externích dodavatelů 

služeb, za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy, včetně 

rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. V 

případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Kupujícího, mohou být její osobní údaje 

použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních 

údajů je nutný její výslovný souhlas.  

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. Kupující (registrovaný Kupující) může písemně na dostupných kontaktních 

místech uvedených na www stránkách požádat o storno osobních údajů nebo jejich opravu. 

Kupující či příjemce Služeb na zážitky projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými 

obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách 

společnosti Firma na zážitky s.r.o. (tj. slevách, akcích apod.). 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den 

odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco 

jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou 

souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však 

na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad 

akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání 

objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně 

příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li 

v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní 

smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se 

výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami 

výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména 

jeho ust. § 409. 

 

Platné od 31.8.2009 do 31.12.2013 
 


