Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5..2017 a vztahují se na uzavírání veškerých
kupních smluv mezi společností INSECTA IČ: 74668048, se sídlem Mnichov 1, 40334, dále jen jako
Prodávající („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě
koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.insecta.cz
(„Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v
souvislosti s nabízením a prodejem zboží.
1.2 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a
povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
1.3 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené
mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto
OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných
podmínkách.
1.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi
Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před
účinností nových obchodních podmínek.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy
2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji.
2.2 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu
zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení
způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu,
která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či
ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
2.3 Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do
košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou
nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.
2.4 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními
podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za
objednávku, která nebyla nikdy doručena.
2.5 Prodávající po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho
uživatelského účtu nebo v objednávce.
2.6 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí
(akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a
dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu
vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2.7 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího
není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není
povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným

způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s
úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
2.8 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat.
2.9 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl
možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky
jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: http://www.insecta.cz/obchodni-podminky/
2.10 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3. Platební podmínky
3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby
za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou
zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků,
kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž
je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených
způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu
určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
(a) v hotovosti na burze
(b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 1121222026/3030
3.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li
daňový doklad lhůtu delší
3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést pro
identifikaci v poznámce pro Prodávajícího celé své jméno. V případě bezhotovostní platby je závazek
Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
3.5 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé
kupní ceny zboží.

Záruční práva na živá zvířata:
U živých zvířat se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých zvířat s dobrou kondicí v
požadované velikosti a množství.
Záruční doba platí 24hodin od doručení zásilky. Zjistíte-li při vybalení zásilky úhyn zvířat, nebo jejich
špatný zdravotní stav, neprodleně nás o této skutečnosti informujte telefonicky (604258915) nebo emailem insectafarm@email.сz. V některých případech budeme vyžadovat fotodokumentaci stavu
dodávky. Oprávněná reklamace bude vyřízena do 14 dní zasláním nových živočichů nebo vrácením
peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné
krmení či chovné prostory, nevhodná manipulace atd.) nebude brán zřetel!

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4.2 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. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

4.4 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a
služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být
chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem
a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

