Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem
Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14, identifikační číslo: 26207214, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6804 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.leadingfarmers.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je
právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a
že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží
kupujícím.
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.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez daně
z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou po vložení do košíku zobrazeny včetně daně z přidané hodnoty 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.
•
•
•
•

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto
případy:
Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě
www.leadingfarmers.cz .
Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na
www.leadingfarmers.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou
slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.leadingfarmers.cz kupující
dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Doprava a osobní odběr zboží
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního
odběru je za místo doručení považována adresa sídla společnosti Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485, 198 00
Praha 14.
Zboží je zasíláno prostřednictvím externího dopravce – společnosti PPL (Professional Parcel Logistic).
Cena přepravy zboží pro objednávky v hodnotě do 5000 Kč bez DPH na adresu v České Republice činí 100 Kč bez DPH.
Doprava zboží pro objednávky v hodnotě nad 5000 Kč bez DPH na adresy v České republice je bezplatná. Doprava
zboží na adresy mimo území České republiky se vypočítá individuálně pro jednotlivé objednávky, zákazníkovi bude
oznámena e-mailem a přičtena k hodnotě zboží či služeb v objednávce.
Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné odebrat také formou osobního odběru sídle
společnosti Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485, 198 00 Praha 14.

4. Způsob platby
Platbu je možné provést platební kartou, předplatnou na základě zálohové faktury nebo dobírkou. Zákazníci se
schváleným kredit limitem zaplatí po dodávce zboží/služeb na základě faktury v termínu uvedeném na faktuře. Při
osobním odběru je možné zboží zaplatit též v hotovosti.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající
ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem
daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na
adresu kupujícího.

5. Odeslání objednávky
Po kontrole správnosti zadaných údajů a přečtení Obchodních podmínek zaškrtněte políčko Souhlasím s obchodními
podmínkami a objednávku odešlete tlačítkem Dokončit nákup.

6. Potvrzení objednávky a expedice zboží
Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně
přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší
objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních e-mailů, případně telefonicky.
Objednané zboží bude obvykle vyskladněno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi
objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše
objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

7. Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle
ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání
důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a
zboží je následně osobně odebráno osobně v sídle společnosti Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485, 198 00 Praha
14.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva
na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal.
Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká
prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na
náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na
úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Maximálně tak mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.
V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne
počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží
čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.
Oznámení o odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být
vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či
poškození.
Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to
stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu
je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen
kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v
případě smluv o:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v
určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením
smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí
právním řádem České republiky.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.

Zabezpečení dat

Společnost Leading Farmers CZ, a.s. si váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!
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. Veškeré údaje získané od zákazníků
se užívají výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Leading Farmers CZ, a.s. a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
bezproblémové doručení zboží.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Leading Farmers CZ, a.s. s jejich osobními údaji pouze a
výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5
odst. 6.
Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.leadingfarmers.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že
údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů,
jak je uvedeno výše.

10. Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14, adresa elektronické pošty
obchod@lfc.cz, telefon 281 860 862.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

Obchodní podmínky pro Partnerství s BASF
Pro zákazníky nakupující produkty a služby v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz v rámci dohody
Partnerství s BASF platí následující obchodní podmínky:
1. Sekce Partnerství s BASF je součástí internetových stránek www.leadingfarmers.cz
2. Provozovatelem internetových stránek www.leadingfarmers.cz a e-shopu je společnost
Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14, IČ: 26207214, DIČ: CZ26207214
(dále jen „prodejce“).
3. Sekce Partnerství s BASF a e-shop je vytvořena dle smlouvy mezi prodejcem a společností
BASF Praha spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 jako informační web a e-shop pro
účastníky programu Partnerství s BASF dle specifických podmínek programu Partnerství s BASF
(dále jen „Partnerství“).
4. Nakupovat v e-shopu Partnerství lze pouze po předchozí registraci a vyplnění základních
údajů nutných pro dodání zboží a vyúčtování.
5. Nakupovat v e-shopu Partnerství lze pouze za peněžní poukázky vydané prodejcem, které
účastníci programu Partnerství s BASF obdrží od společnosti BASF Praha spol. s r.o.
6. Peněžní poukázka je platná pouze do výše její nominální hodnoty. Poukázky jsou opatřeny
unikátním kódem v kombinaci písmen a čísel. Poukázku je potřeba před použitím zaregistrovat v
sekci Moje peněženka, čímž se zneplatní její kód pro další neoprávněné použití. Doba platnosti
poukázky je uvedena na poukázce. Po skončení platnosti již nelze poukázku využít k nákupu.
7. Po zaregistrování v sekci Moje peněženka poukázky pečlivě uschovejte pro případnou
reklamaci.
8. Nominální hodnotu několika poukázek jednoho účastníka Partnerství lze sčítat.
9. Při nákupu zboží, které ve své hodnotě převýší součet nominálních hodnot poukázek, jež má
účastník Partnerství aktuálně k dispozici, bude zbývající hodnota vyúčtována v Kč a zboží bude
dodáno až po uhrazení této zbývající částky objednatelem.
10. V případě, že nominální hodnota poukázky bude využita částečně, zůstane zbývající
hodnota registrována v sekci Moje peněženka k příštímu použití. Avšak pouze do doby skončení
platnosti konkrétní poukázky.
11. Poukázky nelze zcela ani částečně proplatit v jejich finanční hodnotě.
12. Není-li u zboží uvedeno jinak, je dodavatelem zboží prodejce.
13. Není-li u zboží uvedeno jinak, vykonává smluvní i záruční servis zboží prodejce na své výše
uvedené adrese.
14. Není-li u zboží uvedeno jinak, je dodací lhůta do 30 dnů od objednání.
15. Reklamace zboží přijímá prodejce na své výše uvedené adrese.
16. Nepoužité zboží objednané prostřednictvím e-shopu Partnerství s BASF můžete bez udání
důvodu vrátit do 14 dnů od objednání. Pokud jsou součástí zboží datové nosiče, nesmí mít v
takovém případě porušen ochranný obal.
17. Prodejce si vyhrazuje právo nabídnout náhradní plnění obdobným výrobkem v případě, že
výrobce nebo dodavatel změní parametry konkrétního typu nabízeného zboží nebo ukončí jeho
výrobu v průběhu období.
18. Není-li u zboží uvedeno jinak, je v případě dodání zboží poštou nebo jiným smluvním
přepravcem na adresu objednatele účtován manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH (182 Kč
vč. DPH).
19. Všechny záležitosti obchodního vztahu těmito obchodními podmínkami dotčené i nedotčené
se řídí Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění.
Pokud jsou obchodní podmínky pro Partnerství s BASF v rozporu s výše uvedenými obecnými Obchodními
podmínkami, platí obchodní podmínky pro Partnerství s BASF.
Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

