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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

A. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o.  
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 
společnost INTERBUBAK s.r.o., se sídlem v Ostravě (dále také “prodejce”) a 
kupujícího (dále také "zákazník"). 

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle 
ust. § 588, a násl. ve spojení s ust. § 612, a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník". 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Objednávka                    . 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění či uvedení veškerých 
předepsaných následujících údajů a náležitostí: 

o jméno a příjmení zákazníka 
o úplnou poštovní adresu pro dodání zboží (nemusí to být adresa Vašeho 

bydliště)  
o telefonní číslo  
o e-mailová adresa  
o přesný popis objednaného zboží a uvedení počtu kusů 
o způsob dodání a platby 

Při nákupu na firmu je nutné také uvést:  

o jméno firmy 
o úplnou fakturační adresu  
o telefon do firmy  
o IČO  
o DIČ (jste-li plátci DPH)  

Po obdržení přijaté objednávky zašle prodejce zákazníkovi elektronicky potvrzení 
objednávky, ve které bude uvedena cena a způsob dodání a platby a předpokládané 
datum připravenosti produktu k převzetí či odeslání. Kupní smlouva mezi kupujícím a 
prodávajícím vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabude 
platnosti pouze v případě, že z naší strany nebyla objednávka potvrzena.  

Způsob zakoupení                                           
Kupující má možnost volby koupi produktu, a to buď : 

 Osobním odběrem a předvedení v sídle firmy v Ostravě . 
 Zásilkovým prodejem s dobírkou.  
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Způsob objednání 

Objednávku produktu Interbubak lze uskutečnit vyplněním elektronického formuláře 
v E shopu na internetových stránkách www.interbubak.cz, nebo formou zaslání 
elektronické pošty na adresu sales@interbubak.cz . 

V objednávkovém formuláři si zákazník vybere jeden z nabízených způsobů odběru a 
formu platby.   

Po obdržení objednávky obdrží zákazník elektronické potvrzení objednávky . 

Platební podmínky a způsob platby                  

V případě prodeje formou objednávky a zaslání divadla kupujícímu může zákazník 
zaplatit zboží dobírkou, případně (před odesláním) bankovním převodem na účet 
uvedeným na proforma faktuře.  

Při osobním odběru v Ostravě je možné platit v hotovosti v den odběru, případně 
bankovním převodem uskutečněným před osobním vyzvednutím.   

Všeobecně             
Odesláním objednávky kupující také stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, včetně nákupního a reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

Kupující může objednávku zrušit písemným oznámením na adresu 
info@interbubak.cz, a to jen v případě, že objednané zboží již nebylo odesláno 
kupujícímu.  

Pokud není písemně dohodnuto jinak, místem dodání zboží je adresa uvedená 
kupujícím v obdržené objednávce. 

Kupující je povinen dodané zboží a potvrzení o zaplacení faktury po jeho převzetí 
prohlédnout, a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného 
odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především v případě, pokud dodané 
zboží nesouhlasí s obsahem faktury, nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení 
je kupující povinen specifikovat vady. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho 
převzetím. 

C. Reklamace a záruka 

Produkty Interbubak nabízí 2-letou záruku. V případě přímého prodeje formou 
objednávky a zaslání, případně přímého prodeje od výrobce, nebo od autorizovaného, 
mobilního prodejce, poskytuje záruční servis výrobce.   

Přímý prodej formou objednávky a zaslání  
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V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních 
přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady 
způsobené přepravou (např. poškození obalu). Pokud ano, je kupující povinen zboží 
nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během 
přepravy je kupující povinen neprodleně (do 24 hodin) informovat také prodávajícího. 
Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.  

Vznikne-li na zboží dodaném prodejcem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit 
reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na 
e-mailové adrese: info@interbubak.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno 
kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a 
popis toho, jak závada vznikla. 

Obratem po obdržení oznámení o závadách informuje prodávající kupujícího o 
následném postupu s ohledem na druh zboží, především o tom, kam má kupující 
vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný 
servis apod.). 

Přímý prodej s osobním předvedením 

V případě zakoupení divadla s osobním předvedením se vždy uskuteční kontrola a 
potvrzení bezvadnosti divadla zákazníkem.  

Záruční reklamace 

Záruční doba je dva roky ode dne prodeje. Kupující má právo uplatnit záruku pouze 
na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta,  

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen 
předložit daňový doklad - fakturu. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v 
úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství. 

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je 
zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující 
originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující 
nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného 
zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. 

Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u 
zboží doložen, nahrazuje jej faktura. 

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými 
v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením 
zaplacené kupní ceny. 

Před prvním použitím je kupující povinen detailně se seznámit se záručními 
podmínkami (uvedenými v uživatelské příručce a tvořícími součást obchodních 
podmínek), včetně návodu, s těmito informacemi a instrukcemi se důsledně seznámit 
a řídit se jimi.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným 
používáním produktu, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou 
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manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.  Dále se 
záruka nevztahuje na díly podléhající rychlému opotřebení (např. žárovky) a závady 
vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatným 
skladováním a používáním, které je v rozporu s uživatelskou příručkou. 

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného 
zboží. 

Je - li reklamace opodstatněná, vyzve prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím 
odstavci  kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží 
zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím. 

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu 
s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála 
výměna nebo oprava zboží. 

Po obdržení oznámení o neuznání reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu 
bez zbytečného odkladu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, 
jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, 
kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese 
kupující. 

D. Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a 
dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení 
objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru u 
zákazníka či v provozovně prodávajícího, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. 

Veškeré osobní údaje poskytnuté v objednávce jsou důvěrné, viz. Ochrana osobních 
dat. Prodavající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v 
případě, že o to zákazník písemně požádá. 

Prodávající má právo odmítnout objednávku.  

Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, 
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění, či z jiných důvodů. V případě, že 
kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.), a dojde-li k 
odstoupení od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou 
částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. 

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy (závazné objednávky), je prodávající povinen 
vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o: 

1. náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu 
prodeji, 

2. případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u 
dopravce. 
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Prodávající má právo kdykoliv změnit ceny a obchodní podmínky bez předchozího 
oznámení. 

E. Práva a povinnosti kupujícího 

Před podaním objednávky je kupující povinen seznámit se se současnými  
obchodními podmínkami uvedenými na internetových stránkách www.interbubak.cz. 
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami 
seznámil, a že s nimi souhlasí.  

V případě zaslání zboží je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, 
na kterou má být objednané zboží odesláno. 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou v 
potvrzení objednávky, v případě platby předem v termínu na účet uvedený na faktuře.  

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to 
písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení 
písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.  

Před prvním použitím produktu je kupující  povinen detailně se seznámit se záručními 
podmínkami (uvedenými v uživatelské příručce, a tvořícími součást obchodních 
podmínek), včetně návodu, a těmito informacemi a instrukcemi se důsledně řídit. 

V případě prodeje a zaslání divadla (bez osobního předvedení) má kupující právo 
odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím 
stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní 
smlouvy. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 
zaslat elektronicky na adresu info@interbubak.cz. Kupující je v případě odstoupení 
od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením 
o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku 
vrácení zboží prodávajícímu. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující 
povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem 
objednaných kusů. Kupující, který takto odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit 
převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po 
dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu, s veškerým 
věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.  

F. Ochrana osobních dat 

Prodejce se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. 
Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního styku a zkvalitnění našich 
služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování 
Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání 
zboží. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při 
komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji 
probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. 
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V případě Vámi odeslané objednavky nám dáváte automaticky souhlas k tomu, 
abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s 
Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nebudou poskytována třetím osobám. 

G. Závěrečná ustanovení 

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

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, které nejsou těmito všeobecně 
smluvními podmínkami upraveny, se vztahují ustanovení obecně závazných právních 
předpisů, především Občanského zákoníku. 

 


