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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OKAMŽITOU VÝMĚNU 

(dále jen „VOP“) 

 

1. Definice pojmů  

Cenou za Okamžitou výměnu se rozumí jednorázová paušální částka, kterou Kupující uhradil za Okamžitou výměnu 
poskytovanou Prodávajícím ve výši stanovené v Potvrzení.  

Dobou trvání Okamžité 
výměny 

 

se rozumí období, během kterého se na Zboží vztahuje Zákonná záruka, tedy období 
24 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, které je jako „Doba trvání Okamžité výměny“ 
označeno i v Potvrzení.  

Dohodou o Okamžité výměně se rozumí dohoda o poskytnutí služby Okamžité výměny mezi Prodávajícím 
a Kupujícím uzavřená v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP a v Potvrzení; 
tato dohoda je uzavřena okamžikem zaplacení Ceny za Okamžitou výměnu Kupujícím, 
a na jejím základě má Kupující právo požadovat od Prodávajícího službu Okamžité 
výměny. 

DPH znamená daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

Kontaktními údaji 
Prodávajícího 

se rozumí v daném čase aktuální kontaktní údaje Prodávajícího používané 
Prodávajícím zveřejněné v daném čase na oficiální internetové stránce (webovém 
sídle) Prodávajícího; ke dni uzavření Dohody o Okamžité výměně jsou Kontaktními 
údaji Prodávajícího následující kontaktní údaje: 

(a) internetová stránka (webové sídlo): www.electroworld.cz, 

(b) e-mailová adresa: info@electroworld.cz, 

(c) zákaznická linka: +420 210 012 444 

(d) jakékoliv prodejní místo zveřejněné na webovém sídle Prodávajícího. 

Kupní cenou se rozumí základní kupní cena Zboží bez slevy (včetně DPH), jejíž výše je uvedena 
v Potvrzení, kde je označená jako „Kupní cena“. 

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která je jako „Kupující“ označená v Potvrzení. V případě, 
že v Potvrzení není uvedena identifikace Kupujícího, se za Kupujícího považuje také 
fyzická osoba, která předloží doklad o úhradě Ceny za Okamžitou výměnu a doklad 
o úhradě Kupní ceny. 

Nekrytou poruchou se rozumí každá z následujících poruch, která se na Zboží vyskytne v průběhu Doby 
trvání Okamžité výměny: 

(a) porucha představující běžné opotřebení Zboží v důsledku jeho užívání, 
která nemá vliv na jeho funkčnost; 

(b) porucha, která nepředstavuje zhoršení funkčních vlastností Zboží ani nebrání 
v jeho běžném užívání (např. kosmetická vada); 

(c) porucha, která byla způsobena Kupujícím nebo třetí osobou úmyslně 
nebo v důsledku nedbalosti; 

(d) porucha, která se týká pouze příslušenství nebo spotřebního materiálu, které 
bylo prodáváno jako součást Zboží (např. nabíječka, baterie, akumulátor, 
žárovky, přídavné karty, náplně, filmy, těsnění apod.); 
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(e) porucha, která vznikla v důsledku nesprávné instalace, nastavení, používání, 
přepravy, skladování, údržby nebo opravy Zboží osobou odlišnou 
od Prodávajícího (např. zanedbání předepsané nebo obvyklé údržby, 
nesprávné provádění údržby, nedodržování návodu k použití a dalších 
pokynů výrobce, použití výrobcem neschváleného příslušenství, prováděním 
neodborných oprav, prováděním oprav neoprávněnou osobou, použití Zboží 
způsobem neslučitelným s platnými technickými normami 
nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice, pád, rozbití, 
poškození vnějšího krytu, neoprávněný zásah, nehoda, působení vlhkosti, 
koroze, tepla či chladu); 

(f) porucha, kterou Kupující při jejím oznámení Prodávajícímu dostatečným 
způsobem nepopsal; 

(g) porucha, která vznikla na Zboží, které bylo po jeho zakoupení Kupujícím, byť 
jen z části, použito na jiné než Soukromé použití; 

(h) porucha, která vznikla v důsledku jiné události, kterou Prodávající ani výrobce 
Zboží nemohl ovlivnit (např. poškození třetí osobou, bleskem, ohněm, 
živelnou událostí, přepětím nebo použitím nesprávného zdroje napětí, 
výpadkem dodávky elektrické energie, chemickými látkami a fyzikálními jevy, 
působením radiace, v důsledku skutečnosti představující vyšší moc); 

(i) porucha, která vznikla v důsledku vady nebo v souvislosti s vadou, pro kterou 
bylo Zboží prodáváno za nižší (zvýhodněnou) cenu. 

Okamžitou výměnou se rozumí služba poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě Dohody 
o Okamžité výměně, na jejímž základě má Kupující právo požadovat od Prodávajícího 
při reklamaci Vady Zboží jednorázové vyřešení reklamace formou okamžité výměny 
Zboží za stejné zboží nebo, pokud stejné zboží není k dispozici, jiné podobné zboží 
stejné kategorie nebo v případě, že stejné ani podobné zboží není k dispozici formou 
vrácení celé Kupní ceny v souladu s těmito VOP. 

Potvrzením se rozumí písemné potvrzení vystavené Prodávajícím o obsahu služby Okamžité 
výměny, ve kterém je specifikován Prodávající, Zboží, Doba trvání Okamžité výměny 
a Cena za Okamžitou výměnu. Potvrzení může obsahovat i jméno, příjmení, adresu 
bydliště, e-mailovou adresu a/nebo telefonický kontakt Kupujícího. Potvrzení 
Prodávající Kupujícímu předá v případě fyzického nákupu v Prodejně při uzavření 
Dohody o Okamžité výměně nebo spolu s dokladem o úhradě Kupní ceny; v případě 
nákupu v e-shopu Prodávajícího, Prodávající Potvrzení zašle na e-mailovou adresu 
Kupujícího po uzavření Dohody o Okamžité výměně. 

Právními předpisy ochrany 
osobních údajů 

se rozumí jakýkoliv platný právní předpis upravující ochranu osobních údajů v České 
republice, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Electro World s.r.o., se sídlem Praha 9, Chlumecká 
1531, PSČ 19819, IČO: 264 88 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85390. 

Prodejnou se rozumí každá z maloobchodních provozoven Prodávajícího nacházející 
se na území České republiky. 

Stranami se rozumí společně Prodávající a Kupující. 

Soukromým použitím se rozumí takové použití nebo používání Zboží způsobem, který nepřetržitě splňuje 
všechny následující podmínky: 
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(j) věc je používaná a udržovaná výlučně způsobem určeným jejím výrobcem 
a v souladu s návodem k její instalaci, údržbě a použití; 

(k) věc není používaná za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti 
(zejména ne za účelem prodeje, pronájmu apod.); 

(l) věc není předmětem zástavního práva, zadržovacího práva ani jiné formy 
zajištění ani není předmětem nájmu; a 

(m) věc není předmětem soudních, exekučních anebo obdobných řízení. 

Technickým garantem se rozumí obchodní společnosti Cross Fingers, s.r.o., se sídlem Borinka 525, 900 32 
Borinka, korespondenční adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 50 657 445, 
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 
116670/B. 

Zbožím se rozumí výrobek, který je v Potvrzení označen jako „Zboží“ a který byl zakoupen 
od Prodávajícího. 

Vadou se rozumí taková částečná nebo úplná ztráta funkčních vlastností Zboží: 

(n) na kterou by se vztahovala Zákonná záruka, 

(o) která se na Zboží vyskytne během Doby trvání Okamžité výměny, 

(p) kterou Kupující oznámí Prodávajícímu během Doby trvání Okamžité výměny, 
a zároveň 

(q) která není Nekrytou poruchou. 

Zákonnou zárukou se rozumí odpovědnost Prodávajícího vyplývající z platných právních předpisů 
upravujících prodej Zboží (a) za vady, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícím 
od Prodávajícího, a také (b) za vady Zboží, které se vyskytnou během zákonem 
stanovené doby. 

Jestliže z textu nevyplývá něco jiného, výrazy použité v těchto VOP v jednotném čísle v sobě zahrnují i množné číslo 
a naopak. 

Jestliže v těchto VOP není výslovně uvedeno jinak, všechny odkazy na části nebo body jsou odkazy na části nebo body 
těchto VOP, a odkaz na kterýkoliv bod zahrnuje celý uvedený bod včetně všech jeho podbodů. 

2. Úvodní ustanovení  

2.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu při prodeji vybraného zboží možnost dokoupit si současně se Zbožím službu 
Okamžité výměny Zboží, která Kupujícímu umožňuje požadovat od Prodávajícího jednorázové okamžité vyřízení 
jeho reklamace Vady Zboží formou výměny Zboží za stejné zboží nebo pokud stejné zboží není k dispozici, jiné 
podobné zboží stejné kategorie, nebo požadovat vrácení celé Kupní ceny Zboží v případě, že Prodávající nemá 
k dispozici stejné ani podobné zboží k výměně. 

2.2 Okamžitá výměna jako služba vztahující se na Zboží se neprodává samostatně, ale vždy jen ve vztahu 
ke konkrétnímu Zboží. Okamžitou výměnu si Kupující může koupit jen současně s koupí Zboží.  

2.3 Po zaplacení Ceny za Okamžitou výměnu se Prodávající v souladu s těmito VOP a v souladu s Potvrzením 
zavazuje poskytnout Kupujícímu službu Okamžité výměny v případě uplatnění reklamace Vad Zboží.  

2.4 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za poskytnutí Okamžité výměny Cenu za Okamžitou výměnu, 
a to v souladu s aktuálními platebními podmínkami Prodávajícího, které jsou pro případ nákupu na e-shopu 
Prodávajícího zveřejněny na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz) a v případě fyzického 
nákupu v Prodejně jsou mu předloženy Prodávajícím.  

http://www.electroworld.cz/
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2.5 Službu Okamžité výměny pro Prodávajícího technicky zabezpečuje Technický garant na základě zvláštní dohody 
s Prodávajícím. Dohoda o okamžité výměně nezakládá jakýkoli právní vztah mezi Technickým garantem 
a Kupujícím.  

3. Uplatnění Okamžité výměny 

3.1 Prodávající se zavazuje během Doby trvání Okamžité výměny umožnit Kupujícímu uplatnit jeho právo 
na Okamžitou výměnu Zboží, pokud v rámci reklamace  

(a) Kupující uplatňuje takovou funkční poruchu Zboží, která vznikla a byla Kupujícím oznámena během Doby 
trvání Okamžité výměny, a 

(b) pokud je taková porucha Vadou, zajistit na základě požadavku Kupujícího vyřešení reklamace Kupujícího 
poskytnutím stejného nebo podobného zboží nebo vrácením celé Kupní ceny Zboží dle těchto VOP. 

3.2 V případě, že se na Zboží během Doby trvání Okamžité výměny vyskytne funkční porucha s výjimkou Nekryté 
poruchy a Kupující bude mít zájem o vyřešení reklamace formou Okamžité výměny dle těchto VOP, 
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění 

(a) oznámí tuto funkční poruchu Prodávajícímu, přičemž je povinen uvést, jak se daná funkční porucha 
projevuje, resp. jaký má vliv na používání Zboží, 

(b) umožní Prodávajícímu provést prohlídku Zboží za účelem posouzení oznámené funkční poruchy, 

(c) předloží Prodávajícímu (kopii nebo originál) Potvrzení, případně, není-li Kupující v Potvrzení 
identifikován, též doklad o úhradě Ceny za Okamžitou výměnu a doklad o úhradě Kupní ceny Zboží 
vystavený Prodávajícím. 

3.3 Oznámení funkční poruchy je Kupující povinen provést  

(a) osobně v kterékoli Prodejně v rámci jejích otevíracích hodin; nebo  

(b) s využitím Kontaktních údajů Prodávajícího prostřednictvím e-mailu, telefonicky na zákaznické lince 
Prodávajícího během jejích provozních hodin nebo přes příslušný formulář na internetové stránce 
Prodávajícího. 

3.4 Za účelem umožnění prohlídky podle bodu 3.2(b) je Kupující povinen Prodávajícímu zpřístupnit Zboží  

(a) jeho fyzickým předložením v kterékoli Prodejně, nebo 

(b) jiným způsobem, na kterém se s Prodávajícím dohodne. 

3.5 Prodávající je povinen ihned zajistit prohlídku Zboží předloženého podle bodu 3.4, posoudit oznámenou funkční 
poruchu Zboží a následně Kupujícího informovat, zda tato porucha je Vadou a zda lze využít službu Okamžité 
výměny. 

3.6 Pokud porucha Zboží není Vadou, ale současně může jít o poruchu, za kterou odpovídá Prodávající v rámci 
Zákonné záruky, Prodávající doporučí Kupujícímu, aby závadu řešil standardní reklamací dle reklamačního řádu 
Prodávajícího zveřejněného na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz).  

3.7 Pokud porucha Zboží je Vadou a Kupující bude mít zájem využít služby Okamžité výměny, Prodávající mu ihned 
poskytne stejné zboží k výměně nebo v případě, že stejné zboží není k dispozici, mu umožní vybrat si jiné podobné 
zboží stejné kategorie ze zboží, které má Prodávající v Prodejně, ve které Kupující uplatnil reklamaci nebo na které 
zpřístupnil Zboží za účelem umožnění prohlídky. Prodávající může, avšak nemusí, Kupujícímu k výměně 
nabídnout i zboží, které se nachází na jakékoli jiné Prodejně Prodávajícího, nebo které má Prodávající skladem, 
Kupující však není povinen takové zboží k výměně za Zboží přijmout, zejména pokud by to znamenalo, že zboží 
nebude mít k dispozici okamžitě.  

3.8 Stejné nebo podobné zboží bude Kupujícímu poskytnuto jako způsob vyřešení jeho reklamace Vad Zboží. 
O vyřešení reklamace formou výměny reklamovaného Zboží za stejné nebo podobné zboží vydá Prodávající 
Kupujícímu při předání stejného nebo podobného zboží doklad ve formě stanovené reklamačním řádem 
Prodávajícího zveřejněným na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz). 

http://www.electroworld.cz/
http://www.electroworld.cz/
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3.9 Stejné nebo podobné zboží nemusí být stejné hodnoty jako byla Kupní cena Zboží. V případě, že kupní cena 
podobného zboží je nižší, než byla Kupní cena Zboží, Prodávající tento rozdíl vyplatí Kupujícímu při předání 
podobného zboží. V případě, že kupní cena stejného nebo podobného zboží je vyšší, než byla Kupní cena Zboží, 
Kupující je povinen tento rozdíl doplatit Prodávajícímu při převzetí podobného zboží. Bez doplacení rozdílu v kupní 
ceně nemůže Kupující uplatnit své právo na Okamžitou výměnu a Prodávající je navzdory žádosti o její uplatnění 
oprávněn postupovat způsobem dle bodu 3.12 těchto VOP. Pro účely tohoto ustanovení se vychází ze základní 
kupní ceny stejného nebo podobného zboží bez slevy a včetně DPH. 

3.10 Služba Okamžité výměny je jednorázová. Výměnou Zboží za stejné nebo podobné zboží se považuje služba 
Okamžité výměny za spotřebovanou. Kupující nemá právo požadovat okamžitou výměnu stejného nebo 
podobného zboží, které obdržel výměnou za Zboží, pokud si k takovému zboží opětovně nekoupil službu Okamžité 
výměny. 

3.11 Pokud Kupující nebude mít zájem z jakéhokoliv důvodu využít službu Okamžité výměny, reklamace Zboží 
proběhne standardním způsobem dle reklamačního řádu Prodávajícího zveřejněného na internetové stránce 
Prodávajícího (www.electroworld.cz) a právo Kupujícího na Okamžitou výměnu zůstává zachováno.  

3.12 Pokud Kupující bude mít zájem uplatnit Okamžitou výměnu, avšak Prodávající nemá k dispozici stejné nebo 
podobné zboží stejné kategorie je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu celou Kupní cenu Zboží. 

3.13 Výměnou reklamovaného Zboží za stejné nebo podobné zboží, nebo vrácením Kupní ceny dle bodu 3.12, 
se převádí vlastnické právo ke Zboží zpět na Prodávajícího a Prodávající může se Zbožím libovolně nakládat. 

3.14 Kupující je povinen poskytovat Prodávajícímu součinnost, která je potřebná nebo vhodná pro řádné a včasné 
plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP. V případě, že Kupující součinnost podle předešlé věty 
neposkytne nebo se zpozdí se splněním jiné své povinnosti ve smyslu těchto VOP, Prodávající nebude v prodlení 
s plněním svých závazků ve smyslu VOP, a to po dobu, o kterou je Kupující v prodlení se splněním své povinnosti. 

3.15 Pokud Kupující nevyužije službu Okamžité výměny během Doby trvání Okamžité výměny, Dohoda o Okamžité 
výměně zaniká a Kupující nemá nárok žádat od Prodávajícího náhradu zaplacené Ceny za Okamžitou výměnu. 

4. Podmínky zpracování osobních údajů Kupujícího 

4.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souvislosti se službou Okamžité výměny zejména pro účely 
(i) plnění Dohody o Okamžité výměně, (ii) kontroly řádného poskytování služby Okamžité výměny, (iii) plnění svých 
zákonných povinností, (iv) řešení reklamací, stížností a podnětů a (v) uplatňování svých nároků. Bližší informace 
o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou dostupné v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů 
v rámci Okamžité výměny“ dostupném na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz), konkrétně 
podstránce týkající se Okamžité výměny, a v obecných informacích o zpracování osobních údajů dostupných 
na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz). Uvedené dokumenty jsou na vyžádání dostupné 
i na Prodejnách Prodávajícího. 

4.2 Kupující podpisem Potvrzení a/nebo zaškrtnutím příslušného políčka v procesu elektronické objednávky v e-shopu 
potvrzuje, že Prodávající mu před získáním osobních údajů poskytl potřebné informace ohledně zpracování jeho 
osobních údajů obsažené v dokumentech dle bodu 4.1.  

4.3 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu pouze správné a úplné osobní údaje. 

5. Postupy uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů 

5.1 Okamžitou výměnu a stejně tak i zboží, které bylo Kupujícímu poskytnuto výměnou za Zboží dle těchto VOP, 
má Kupující právo reklamovat v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím Kontaktních údajů 
Prodávajícího uvedených výše, jakož i v každé z Prodejen nacházejících se na území České republiky 
provozovaných Prodávajícím. Tímto ustanovením není dotčena zákonná záruka na Zboží samotné. 

5.2 Na oznamování případných nedostatků Okamžité výměny ze strany Kupujícího, jakož i na vyřizování podaných 
reklamací se přiměřeným způsobem uplatňuje reklamační řád Prodávajícího zveřejněný na internetové stránce 
Prodávajícího (www.electroworld.cz). 

http://www.electroworld.cz/
http://www.electroworld.cz/
http://www.electroworld.cz/
http://www.electroworld.cz/
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5.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z dohody o poskytnutí služeb Okamžité výměny je příslušná 
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: 
http://www.coi.cz, podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

5.4 Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z dohody o poskytnutí služeb Okamžité výměny je možné použít 
platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

5.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová 
adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) 
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

6. Společná a závěrečná ustanovení 

6.1 Dohoda o Okamžité výměně je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zaplacení Ceny za Okamžitou 
výměnu Kupujícím. 

6.2 Prodávající poskytne Kupujícímu tyto VOP před uzavřením Dohody o Okamžité výměně (i) v případě fyzického 
nákupu Zboží v Prodejně Prodávajícího a (ii) v případě nákupu v e-shopu Prodávajícího v elektronické formě 
(aktuální znění VOP, jakož i veškeré potřebné informace zmíněné v těchto VOP, jsou dostupné na internetové 
stránce Prodávajícího uvedené výše).  

6.3 Kupující okamžikem (i) zaplacení Ceny za Okamžitou výměnu, v případě fyzického nákupu v Prodejně 
Prodávajícího, nebo (ii) zaškrtnutí příslušného políčka v procesu objednávky Zboží a Okamžité výměny v e-shopu 
Prodávajícího, souhlasí s a je vázán podmínkami Dohody o Okamžité výměně uvedenými ve VOP a v Potvrzení, 
které upravují jeho právní vztah z Prodávajícím. 

6.4 Strany se dohodly, že Dohoda o Okamžité výměně se v celém rozsahu automaticky zrušuje a zaniká v případě, 
že před uplynutím Doby trvání Okamžité výměny dojde k zániku kupní smlouvy, na jejímž základě Kupující nabyl 
Zboží od Prodávajícího. Prodávající následně v důsledku zániku Dohody o Okamžité výměně vrátí Kupujícímu 
Cenu za Okamžitou výměnu. 

6.5 Strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn z důvodu podstatných legislativních změn týkajících se poskytování 
Okamžité výměny, s předchozím písemným souhlasem Technického garanta, znění těchto VOP jednostranně 
změnit, avšak je povinen o tom Kupujícího informovat nejméně 30 dní před dnem, kdy mají nové podmínky vstoupit 
v platnost. Pokud Kupující nevyjádří nesouhlas do dne účinnosti nových VOP, má se za to, že znění nových VOP 
akceptuje. V případě, že Kupující s takovou změnou nesouhlasí, je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Dohody 
o Okamžité výměně, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Prodávajícímu. Prodávající následně v důsledku 
odstoupení od Dohody o Okamžité výměně vrátí Kupujícímu Cenu za Okamžitou výměnu. 

6.6 Kupující potvrzuje, že Zboží u Prodávajícího zakoupil k Soukromému použití a zavazuje se, že do uplynutí Doby 
trvání Okamžité výměny ho bude používat výlučně k Soukromému použití. 

6.7 Kupující je oprávněn odstoupit od Dohody o Okamžité výměně ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Dohody 
o Okamžité výměně; Prodávající v takovém případě v důsledku odstoupení od Dohody o Okamžité výměně vrátí 
Kupujícímu Cenu za Okamžitou výměnu. Toto právo má Kupující i v případě fyzického nákupu Zboží v Prodejně 
Prodávajícího.  

6.8 Bodem 6.7 není dotčeno právo Kupujícího jako spotřebitele odstoupit ve smyslu platných právních předpisů 
od Dohody o Okamžité výměně v případě nákupu v e-shopu Prodávajícího, o kterém najde Kupující bližší 
informace v dokumentu „Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od Dohody o Okamžité výměně“, 
který je dostupný na internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz), konkrétně na podstránce týkající 
se Okamžité výměny.  

6.9 Na odstoupení podle bodů 6.7 a 6.8 může Kupující využít i vzorový formulář, který je rovněž dostupný na 
internetové stránce Prodávajícího (www.electroworld.cz), na podstránce týkající se Okamžité výměny. 

6.10 Žádná ze Stran není oprávněna bez souhlasu druhé Strany Dohodu o Okamžité výměně ani žádnou její část 
vypovědět ani od Dohody o Okamžité výměně ani od žádné její části odstoupit, s výjimkou odstoupení podle bodů 
6.5, 6.7 a 6.8, pokud zákon nestanoví jinak.  

http://www.coi.cz/
http://www.electroworld.cz/
http://www.electroworld.cz/
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6.11 Dohoda o Okamžité výměně a tyto VOP, jakož i práva a povinnosti Stran z ní vyplývající nebo s ní související, se 
řídí českým právním řádem. 

6.12 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2022. 

 
 


