
OBCHODNÍ PODMÍNKY  

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními 

stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost GORO s.r.o IČ: 44265557, 

DIČ: CZ44265557, se sídlem Zápy 282, Brandýs nad Labem, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4982 jako prodávající (dále 

jen „GORO“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou GORO nebo 

s ní jinak jedná. 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany 

spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní 

nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo 

jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující 

v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená 

ve VOP pro podnikatele. 

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito 

VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v sekcích a 

že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání 

objednávky.   

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Goro, nevznikají 

žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Gora 

nebo smluvních partnerů Gora, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno 

jinak. 

 

Fakturu obdrží kupující společně s objednávkou, doručenou na zadanou adresu. Kupující 

s následujícím postupem tímto souhlasí. Zaslat fakturu elektronickou formou lze po 

domluvě.  

 

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
 

a.  Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou Goro uváděny včetně DPH, 

včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží 

nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu 

úhrady. 



b. Pokud zboží není skladem, bude předběžná dodací lhůta sdělena každému 

zákazníkovi individuálně. Vyhrazujeme si taktéž právo na změnu dodacího 

termínu. 

c. Zboží je možno převzít buď osobně, na adrese Zápy 282, Brandýs nad Labem, 

nebo pomocí přepravní společnosti GLS.  

III. ODPOVĚDNOST FIRMY GORO S.R.O  
Goro odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Goro odpovídá 

Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, 

 

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 

které Goro nebo výrobce popsal. 

b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Goro uvádí nebo ke kterému se věc tohoto 

druhu obvykle používá. 

c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. 

 

d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 

dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: 

 

a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. 

b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc 

měla při převzetí Kupujícím; nebo 

d. vyplývá-li to z povahy věci. 

 

IV. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo: 

 

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud 

to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze 

součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, 

může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, 

zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na 

bezplatné odstranění vady. 

b. na odstranění vady opravou věci; 

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

d. odstoupit od smlouvy. 

 

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení 

smlouvy – viz níže. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění 

vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může 

Goro dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Goro odstranit podle 

své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 



Neodstraní-li Goro vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující 

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 

nemůže Kupující změnit bez souhlasu Gora. 

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a 

dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou 

vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující 

mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

 

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první 

běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o: 

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; 

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode 

dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo 

c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne 

převzetí první dodávky zboží. 

 

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota 

zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH. 

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc 

vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; 

b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; 

c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo 

opomenutím; nebo 

d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-

li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Goru, co ještě 

vrátit může, a dá Goru náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

 

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k 

uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou 

jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. a situace související s distribucí či platebním 

stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). 

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na 

právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, 

které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, 

kupujícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony 

České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození 

a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis. Kupující dává prodávajícímu 

svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění 

předmětu uzavírané kupní smlouvy. 



 

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, 

atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace 

kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. 

Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se 

přímo podílejí na vyřízení objednávky (balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném 

rozsahu. 

Goro může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila 

poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o 

účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, 

které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, 

aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. 

tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


