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Obchodní podmínky 

společnosti 
ALGON, a.s. 

sídlo a fakturační adresa: Ringhofferova 1/115, 155 21, Praha 5 
provozovna a korespondenční adresa: Husovo náměstí 2, 267 12, Loděnice u Berouna 

zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn.  B14403 
IČ0:28420403 

DIČ: CZ28420403 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ALGON, a.s., se 
sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ0:28420403, DIČ: CZ28420403, zapsané 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. B14403, (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 či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován 
na webové stránce umístněné na internetové adrese www.algon-eshop.cz(dále jen 
„webová stránka“). 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
podmínek. 

1.3. 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. 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž jakákoliv změna 
obchodních podmínek je platná a účinná okamžikem jejich zveřejnění na webových 
stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění obchodních podmínek. 

2. Uživatelský účet 

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu 
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového 
rozhraní obchodu. 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich 
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při 
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objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím 
osobám. 

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své 
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. 
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Uzavření Kupní smlouvy 
 

3.1 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a je nezávazné, prodávající není povinen uzavřít konkrétní kupní smlouvu 
ohledně poptávaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny 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. 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
území České republiky. 

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář 
obsahuje zejména informace o: 

3.4.1 objednávaném zboží, 

3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, a 

3.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5 Odesláním objednávky kupujícího, obsahující veškeré povinné údaje a náležitosti 
v objednávkovém formuláři, kterým identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu 
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob dopravy, je pro kupujícího závazným 
návrhem kupní smlouvy. Takový návrh kupní smlouvy má dobu platnosti čtrnácti (14) 
kalendářních dnů od data objednání zboží. 
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3.6 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a 

že s nimi souhlasí. 
 

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo pozměnit objednávku, v případě, že některý z požadavku 
uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit. Na tomto základě zašle prodávající 
kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou objednávku a vyžádá si 
vyjádření kupujícího. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a 
postupuje se dále viz bod 3.6. 
 

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je 
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 
kupujícího. 
 

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti 
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) 
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 
4. Doprava a dodání zboží 

 
4.1 Kupující je oprávněn zvolit si způsob a poskytovatele dodání zboží dle nabídky 

prodávajícího. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od volby kupujícího ohledně způsobu a 
poskytovatele dopravy. Nelze-li výši nákladů na dopravu zboží sdělit kupujícímu před 
odesláním objednávky, zavazuje se prodávající sdělit kupujícímu výši nákladů na dodání 
zboží ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne doručení takové objednávky kupujícího. Kupující je 
povinen informovat prodávajícího ve lhůtě tří (3) dnů ode dne vyčíslení výše nákladů na 
dodání zboží zda trvá na zvoleném způsobu dodání zboží. V případě, že kupující s náklady na 
dodání zboží nesouhlasí nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude zboží připraveno ve 
výdejním skladu prodávajícího (dle čl. k osobnímu odběru a kupující je povinen si zboží 
vyzvednout ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne úhrady zboží.  
 

4.2 Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, dodá zboží kupujícímu (podnikateli) předáním 
zboží prvému dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva 
z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě kupujícího (spotřebitele) se za okamžik 
předání zboží považuje okamžik, kdy je zboží předáno spotřebiteli.  
 

4.3 Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav 
zboží podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, 
která není ve shodě s kupní smlouvou. 
 

4.4 Neúplnou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a sepsat s 
dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu.  
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4.5 V případě osobního odběru bude zboží kupujícímu připraveno k vyzvednutí ve výdejním 
skladu prodávajícího na adrese ALGON, a.s., Husovo náměstí 2, Loděnice 267 12. 
 

4.6 Kupující je povinen zboží převzít při jeho dodání na místě jím určené, prodávající se zavazuje 
objednané zboží na určené místo dodat. Pokud kupující zboží z jakéhokoliv důvodu 
od přepravce nepřevezme, bude zboží považováno za dodané a uloženo na náklady 
kupujícího ve výdejním skladu prodávajícího viz čl. 4.5. 

 
4.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud 
si kupující zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevezme do 14 dnů od oznámení prodávajícího o 
připravení zboží k vyzvednutí nebo o uložení zboží ve výdejním skladu prodávajícího 
v případě nepřevzetí zboží od doručovatele, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z hodnoty objednávky za každý den prodlení.  

 
5. Cena zboží a platební podmínky 

 
5.1 Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku jeho objednání.  

 
5.2 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu zboží a případně cenu dopravy jedním ze 

způsobů nabízených prodávajícím na webových stránkách.  
 

5.3 V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 14dnů od uzavření 
kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak.  
 

5.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s 
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího 
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

 
5.5 Jakmile kupující uhradí prodávajícímu celkovou cenu zboží a případné dopravy, zavazuje se 

prodávající zajistit dodání zboží dle požadavků kupujícího uvedených v objednávce.  
 

5.6 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 případné dopravy a 
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

6.1 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.4 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od 
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského 
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené 
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v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno doporučeným 
dopisem na adresu provozovny: Loděnice 267 12, Husovo náměstí 2, nebo elektronickou 
cestou na email: eshop@algon.cz. 

6.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

6.3 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté 
od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující vrátí prodávajícímu zakoupené 
zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud není 
dohodnuto jinak.  
 

6.4 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze 
mimo jiné odstoupit od smlouvy, a to zejména v případech: 

- dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; 
- dodávky zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.  

 
6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží případně jiné peněžité nároky prodávajícího vůči 

kupujícímu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní 
ceny. 
 

6.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 
6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je 
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 
7. Práva z vadného plnění 

 
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady zboží či záruční 

odpovědnosti prodávajícího se řídi příslušnými obecně právními předpisy. 
 

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za skutečnost, že dodané zboží nemá vady.  
 

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 
nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené 
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo 
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 
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Husovo náměstí 2, Loděnice 267 12, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na 
sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

8.1 Kupující získá vlastnické právo ke zboží nejdříve okamžikem úplného zaplacení celé kupní 
ceny zboží a případné dopravy. 
 

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 

8.3 Mimosoudní vyřízení stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické 
adresy eshop@algon.cz. 

 
8.4 Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a  

spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/ 
 

8.5 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 
 

8.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 
 

8.7 Jakékoliv písemnosti mohou být Kupujícímu doručovány na adresu elektronické pošty 
uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 
 

9. Ochrana osobních údajů 
 

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo (dále jen „osobní údaje“). Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktních e-mailových adres prodávajícího. 
 

9.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět 
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o 
změně ve svých osobních údajích. 

9.4 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
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9.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací (zejména formou obchodních sdělení) souvisejících 
se zbožím, službami prodávajícího a třetích stran, které jsou ve smluvním vztahu 
s prodávajícím, a to na elektronickou adresu kupujícího. 

10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1 V případě, že kupní smlouva byla uzavřena se zahraničním subjektem, řídí se vztah českým 
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů.  
 

10.2 Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její platnost, budou 
rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. 
 

10.3 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.  

10.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Loděnice 267 12, Husovo náměstí 2, 
adresa elektronické pošty eshop@algon.cz, telefon +420 727 950 011 . 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


