Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Sport Import s.r.o. platné od 1. 10. 2020.
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I.

Úvodní ustanovení

Firma Sport Import s r.o., se sídlem Bakešova 861/168, 664 44 Ořechov, IČ: 03268527, zapsaná v
Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83989 (dále jen "Sport
Import") tímto vyhlašuje s platností od 1. 10. 2020 tyto obchodní podmínky.
Jejich účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů mezi Sport Import,
jakožto dodavatelem, a jeho obchodními partnery, jakožto odběrateli. Obchodním partnerem Sport
Import se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti sportu, která předloží pravdivé
údaje o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě. Na základě těchto údajů je
zaregistrována u firmy Sport Import s možností objednávat zboží dle aktuální nabídky a je považována
za velkoobchodního partnera. Velkoobchodní partner bere na vědomí, že je povinen tyto údaje
průběžně aktualizovat. Obchodním partnerem může být také fyzická či právnická osoba nepodnikající
v oblasti sportu a je tak považována za koncového spotřebitele.
Vzájemné obchodní vztahy mezi Sport Import a obchodními partnery jsou následující: Sport Import
dodává zboží na základě objednávek a obchodní partner je pak povinen produkty převzít a zaplatit za
ně dohodnutým způsobem a včas stanovenou cenu.
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II.

Podmínky prodeje, přepravné a balné

Podmínky prodeje
Podmínkou prodeje produktů dodávaných Sport Import odběrateli v jejich prodejně či v e-shopu je
dodržování odpovídající úrovně prodeje produktů. Minimální výše jedné objednávky není stanovena.
Přepravné a balné
Podmínky platné pro Českou republiku:
Přepravné a doběrečné je účtováno dle platného ceníku přepravní společnosti PPL, pokud není
dohodnuto jinak. Balné není účtováno.
Podmínky platné pro Slovenskou republiku:
Přepravné a doběrečné je účtováno dle platného ceníku přepravní společnosti PPL, pokud není
dohodnuto jinak. Balné není účtováno.
Při dodání zboží na Slovensko je podmínkou uplatnění osvobození od DPH doložení, že odběratel je
osobou registrovanou k dani (DPH) v jiném členském státě, tj. sdělení platného DIČ a předložení
potvrzení o registraci k dani (DPH) v jiném členském státě. Pokud nebudou splněny výše uvedené
podmínky, nebude uplatněno osvobození od daně a zboží bude fakturováno včetně české DPH.
Vlastnictví zboží přechází na odběratele až okamžikem uhrazení celé hodnoty zboží. V případě, že
zboží není uhrazeno více než 30 dnů po splatnosti, je společnost Sport Import oprávněna žádat jeho
vrácení.
Zboží zakoupené přes elektronický obchod koncovými spotřebiteli je možné bez udání důvodu do 14
dnů vrátit. Zboží je nutné vrátit v originálním obalu a nepoužité. V případě, že zákazník vrátí zboží
poškozené nebo použité, je společnost Sport Import oprávněna zohlednit toto při vracení peněz za
zboží a vrátit pouze poměrnou část hodnoty zboží. Transakční a přepravní náklady na vrácení zboží
jdou k tíži spotřebitele.
III.

Platební metody a podmínky

Za zboží lze platit bankovním převodem nebo dobírkou. Platební metodu lze vybrat při podání
objednávky. Společnost Sport Import si vyhrazuje právo vybranou platební metodu změnit po dohodě
s obchodním partnerem nebo na základě vlastního uvážení, přičemž na to bude obchodní partner
upozorněn.
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V případě, že provede kupující předsezónní objednávku zboží, vyhrazuje si společnost Sport Import
požadovat zálohu na takto objednané zboží až do výše 40 % hodnoty zboží, nedohodnou-li se strany
jinak.
Standardní formou platby pro velkoobchodní odběratele je platba na fakturu se 14 denní splatností.
Splatnost jednotlivých faktur lze dohodnout vždy pro danou objednávku. Standardní platební metodou
pro koncové spotřebitele je dobírka nebo platba na fakturu před dodáním zboží.
IV.

Reklamační řízení

Veškeré reklamace zasílejte na adresu:
Sport Import s.r.o.
Bakešova 861/16
664 44, Ořechov
Česká Republika
Opravný daňový doklad (dobropis) je nezbytně nutné potvrdit (datum, podpis, razítko) a vrátit zpět
na adresu Sport Import s r.o., se sídlem Bakešova 861/16, 664 44 Ořechov nebo naskenovat a poslat
na e-mail: info@sportimport.cz. Pokud požadujete vrácení peněz na Váš účet, je třeba uvést i číslo
Vašeho účtu, na který chcete peníze vrátit.
V.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení. Sport Import si vyhrazuje právo obchodní
podmínky kdykoli změnit a není povinna informovat odběratele o změně obchodních podmínek.
Ostatní práva a povinnosti obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České
republiky.
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