
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://cykloextra.cz,
provozovatelem je CYKLOEXTRA s.r.o. (IČ: 11692448, DIČ: CZ11692448).

Provozovna:
CykloExtra
Husova tř. 685/17
370 05 České Budějovice

Fakturační údaje:

CYKLOEXTRA s.r.o.
Nová 2774/54
37001 České Budějovice
IČ: 11692448

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li
smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupní smlouva
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.cykloextra.cz jsou
považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se
s nimi seznámit.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva
vzniká v momentě převzetí objednaného zboží
kupujícím.
Místem dodání objednávky je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží z objednávky přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením
stanovené částky.

Vyplněním registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a
archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Vyplněním registračního
formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího.
Z tohoto zasílání se může nakupující následně odhlásit.

https://cykloextra.cz


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní
smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo
nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží..

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva
spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné
legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s
kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci
nebo pokud se neprokáže opak.

Další společné podmínky
Všechny ceny v našem obchodě jsou koncové a uvedené včetně DPH 21%. U potravinových
doplňků 15% DPH. Není-li u popisu objednaného zboží uvedeno jinak, objednávka je
expedována do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na
prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné
delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího
a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data
nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle
společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno
nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění,
musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží
částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a
započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen
vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou
kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své



skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 12, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web:
adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků
a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně
identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále jen "osobní údaje"). Kupující uzavřením
smlouvy souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů a to až do doby jeho písemného
vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním doručeného na adresu CykloExtra, Husova tř. 17,
České Budějovice 370 05.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti
zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním
rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 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.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě
elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako
uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a
další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží
uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto



jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13. 02. 2022.
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