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Všeobecné obchodní podmínky 

pro internetový obchod BeRider  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ   

1.1 Tyto VOP stanovují základní práva a povinnosti související s uzavřením Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem 
prostřednictvím Obchodu. Akceptací VOP vyjadřuje Zákazník svůj výslovný a jednoznačný souhlas s těmito podmínkami a vůli 
řídit se jimi.  

1.2 VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP. 

1.3 Přílohou těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů. 

2. INFORMACE  

2.1 Pro řešení případných stížností a sporů se Zákazník může obracet na Provozovatele následujícími způsoby komunikace:  

• písemně na adresu: BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 

• e-mailem na e-mailové adrese: info@be-rider.com 

• telefonicky na telefonním čísle: (+420) 720 627 505 

2.2 Smluvní strany spolu budou komunikovat e-mailem, ale mohou komunikovat rovněž pomocí rozhraní Obchodu. Komunikace 
probíhá česky nebo anglicky. 

2.3 Informace budou Zákazníkovi prostřednictvím rozhraní Obchodu poskytnuty v časech odpovídajících povaze poskytované 
informace. Provozovatel zasílá Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zprávy nebo sdělení, že v rozhraní Obchodu jsou 
dostupné určité informace. 

2.4 Činnost Provozovatele podléhá kontrole a dozoru státních orgánů České republiky, na něž je možné se obrátit s návrhy dle 
právních předpisů upravujících jejich působnost a pravomoci. Orgány státního dozoru jsou zejména tyto: 

2.4.1 Česká obchodní inspekce; 

2.4.2 živnostenské úřady; 

2.4.3 Úřad pro ochranu osobních údajů. 

2.5 Kupní smlouva se elektronicky archivuje a není přístupná třetím stranám.  

2.6 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

2.7 Provozovatel tímto informuje Zákazníka, že Zákazník má právo předložit návrh na zahájení mimosoudního řízení o sporu 
vzniklém na základě uzavřené Kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník u Provozovatele poprvé 
uplatnil své právo, které je předmětem daného sporu. Věcně a místně příslušným orgánem pro rozhodování o mimosoudním 
řízení ve spotřebitelském sporu vzniklém na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem je Česká 
obchodní inspekce. Řád stanovený Českou obchodní inspekcí, který upravuje mimosoudní řízení o spotřebitelských sporech, 
jakož i formulář pro předložení návrhu, jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce: adr.coi.cz nebo 
www.coi.cz. 

3. VYMEZENÍ POJMŮ   

3.1 Pojmům uvozeným v těchto VOP velkými písmeny se v těchto podmínkách přiřazuje níže uvedený význam.  

3.2 Definice: 

3.2.1 „Kupní cena“ zahrnuje cenu za Zboží, které si Zákazník objednal prostřednictvím Obchodu od Provozovatele, a dále 
náklady spojené s platbou, balením a dopravou Zboží Zákazníkovi. 

3.2.2 „Kupní smlouva“ je právní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, na jehož základě Zákazník kupuje Zboží od 
Provozovatele, který se řídí těmito VOP a který vznikl na dálku prostřednictvím Obchodu. 

3.2.3 „Obchod“ je internetový obchod provozovaný Provozovatelem na internetové adrese www.be-rider.com, a to 
včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i databází tvořících jeho 
obsah.  

3.2.4 „Provozovatel“ je společnost BeRider Services s.r.o. se sídlem: Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 14030390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359172. 

3.2.5 „Smluvní strany“ jsou Zákazník a Provozovatel. 
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3.2.6 „VOP“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. 

3.2.7 „Zákazník“ je osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Provozovatelem prostřednictvím Obchodu na Zboží, a to 
v souladu s VOP, a která může být jedním z následujících subjektů: 

3.2.7.1 Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání; 

3.2.7.2 Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání; 

3.2.7.3 Podnikatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v 

rámci samostatného výkonu svého povolání. 

3.2.8  „Zboží“ je zboží nabízené Provozovatelem v Obchodě. 

4. OBCHOD

4.1 Provozovatel provozuje Obchod coby rozhraní dostupné prostřednictvím internetu, kde je umožněno Zákazníkovi objednat 
Zboží a uzavřít na toto Zboží Kupní smlouvu.  

4.2 Používání Obchodu a uzavření Kupní smlouvy nevyžaduje registraci Zákazníka. 

5. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Objednání Zboží probíhá prostřednictvím rozhraní Obchodu, kde Zákazník vybrané Zboží vloží do virtuálního nákupního 
košíku. 

5.2 Pro dokončení objednávky Zákazník vyplní v objednávkovém formuláři v rozhraní Obchodu požadované kontaktní, 
doručovací a platební údaje.  

5.3 Obsahem objednávkového formuláře zaslaného Zákazníkem prostřednictvím Obchodu Provozovateli musí být: 

5.3.1 jméno a příjmení, případně obchodní firma Zákazníka, 

5.3.2 fakturační adresa Zákazníka, 

5.3.3 adresa pro dodání Zboží, pokud se liší od fakturační adresy, 

5.3.4 e-mailová adresa a telefonní číslo Zákazníka,

5.3.5 IČO, pokud je Zákazník podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou, 

5.3.6 DIČ, pokud je Zákazník plátcem DPH, 

5.3.7 vybraný způsob dopravy Zboží a 

5.3.8 vybraný způsob platby za Zboží. 

5.4 Provozovatel potvrdí přijetí objednávky Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři, 
součástí této zprávy bude potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, jejím obsahu a také VOP. V okamžiku potvrzení objednávky 
Provozovatelem dochází k uzavření Kupní smlouvy. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky Provozovatel 
Zákazníka vyzve k jejímu doplnění, nebo jej upozorní na nemožnost uzavření Kupní smlouvy. 

5.5 Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. 
náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám. 

6. UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY A JEJICH OBSAH

6.1 Uzavřené Kupní smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně 
pokud tak stanoví právní předpis nebo VOP. 

6.2 Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Provozovatel povinen dodat Zákazníkovi ujednaným způsobem objednané hmotné 
Zboží a poskytnout případné ujednané služby a Zákazník je povinen si Zboží převzít a zaplatit Provozovateli Kupní cenu a cenu 
případných dalších objednaných služeb.  

6.3 Pokud je Zákazníkovi na základě Kupní smlouvy dodáno Zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména 
autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí Kupní smlouvy licence opravňující 
vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmí Zákazník jako fyzická osoba užívat jinak než 
pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni Zboží rozmnožovat, 
dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám. 

6.4 Pokud Zákazníkovi byly v rámci Kupní smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na 
existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku 
smlouvy hlavní.  

6.5 Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody 
kombinovat. 
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6.6 Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu 
nebo poukazu. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Kupní cenu lze uhradit způsobem dle výběru Zákazníka z možností uvedených v objednávkovém formuláři. 

7.2 Kupní cena je splatná při odeslání objednávky, tedy před odesláním Zboží Zákazníkovi, a Zákazník ji může uhradit pouze 
bezhotovostní formou. 

7.3 V případě úhrady Kupní ceny prostřednictvím poskytovatele platebních služeb je Kupní cena zaplacena okamžikem připsání 
příslušné peněžité částky na účet Provozovatele. 

8. DODACÍ PODMÍNKY

8.1 Způsoby dodání, které Zákazník může využít dle svého výběru, jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Některé Zboží může 
být dodáno pouze elektronicky, a to na e-mailovou adresu Zákazníka. 

8.2 Odeslání Zboží, s výjimkou Zboží zasílaného na e-mailovou adresu Zákazníka, je omezeno na území České republiky. 

8.3 Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho převzetím, ne však dříve než úplným zaplacením Kupní ceny. 

8.4 Zboží, které není Zákazníkovi doručováno zasláním na jeho e-mailovou adresu, má Zákazník povinnost převzít. Pokud 
Zákazník Zboží nepřevezme, má Provozovatel právo na zaplacení dodatečných nákladů, které mu v souvislosti s opakovaným 
doručením Zboží vznikly, ze strany Zákazníka. Pokud Zákazník nepřevezme Zboží opakovaně, Provozovatel má právo od Kupní 
smlouvy odstoupit, což nemá vliv na zaplacení dodatečných nákladů podle předchozí věty. 

8.5 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka, který je spotřebitelem nebo nepodnikatelem, okamžikem převzetí Zboží. 
V případě, že Zboží bude dodáno poškozené, je Zákazník povinen o tom Provozovatele bez prodlení informovat, a to:  

8.5.1 e-mailem na e-mailové adrese: info@be-rider.com; nebo

8.5.2 telefonicky na telefonním čísle: (+420) 720 627 505 

8.6 V případě, že poškození Zboží zjistí Zákazník při přebírání Zboží, je povinen o poškození informovat také přepravce při 
přebírání Zboží. Zákazník by měl přepravce požádat o rozbalení poškozené zásilky a v případě, že zjistí poškození Zboží, má 
právo převzetí Zboží odmítnout.  

8.7 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka, který je podnikatelem, předáním Zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na 
Zboží po přechodu nebezpečí škody, Provozovatel za škodu neodpovídá a škoda nemá vliv na povinnost Zákazníka uhradit 
Kupní cenu a povinnost Zboží převzít. Reklamaci poškození Zboží může Zákazník, který je podnikatelem, uplatnit u přepravce. 

8.8 Pokud nebude mezi Zákazníkem a Provozovatelem ujednáno jinak, Zboží bude zabaleno způsobem vhodným pro jeho 
uchování a ochranu. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Odstoupením od uzavřené Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co na 
základě zrušené Kupní smlouvy poskytly. Odstoupením od Kupní smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo 
odstoupit od Kupní smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny ve VOP, nebo pokud tak stanoví právní 
předpisy. 

9.2 Provozovatel může odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli od okamžiku jejího uzavření do okamžiku převzetí Zboží, a to 
z důvodů: 

9.2.1 vyčerpání zásob objednaného Zboží; 

9.2.2 nepřevzetí Zboží při jeho dodání; 

9.2.3 zneužití objednávkového systému nebo Obchodu, 

9.2.4 uvedení chybných údajů při objednávání Zboží, 

9.2.5 objednání Zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo Zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu 
či chyby v Obchodu, nebo 

9.2.6 dalších důvodů hodných zvláštního zřetele. 

9.3 Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne: 

9.3.1 převzetí Zboží, pokud jde o Kupní smlouvu, 

9.3.2 převzetí poslední dodávky Zboží, pokud jde o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo 
dodání několika částí, 

9.3.3 převzetí první dodávky Zboží, pokud jde o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka 
Zboží, 

9.3.4 uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu. 
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Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy postačí, pokud odstoupení Zákazník, který je spotřebitelem, odešle v 
poslední den lhůty určené pro odstoupení od Kupní smlouvy. 

9.4 Zákazník bere na vědomí, že v případě objednání Zboží, které je poukazem na uplatnění jiných služeb Provozovatele, právo 
odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, pokud byl takový poukaz uplatněn ve lhůtě pro odstoupení podle bodu 9.3 těchto VOP.  

9.5 Právo na odstoupení od Kupní smlouvy lze uplatnit formou jednostranného právního jednání doručeného Provozovateli, 
nejlépe pak vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto VOP, a jeho odesláním:  

9.5.1 na adresu: BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 

9.5.2 e-mailem na e-mailové adresu: info@be-rider.com

9.6 Odstoupením od Kupní smlouvy se tato ruší od počátku. Zákazník je povinen vrátit na vlastní náklady Zboží, které na základě 
zrušené Kupní smlouvy obdržel, a to současně s odstoupením od Kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání 
odstoupení od Kupní smlouvy, a to odesláním Zboží na adresu BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7.  

9.7 Zákazník je povinen vrátit Zboží, od jehož koupě odstoupil, ve stavu a hodnotě, v jakých je přijal, a to včetně veškerého 
příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zákazník je zároveň povinen vrátit i veškeré dárky a bonusy, 
které obdržel na základě zrušené Kupní smlouvy.  

9.8 Provozovatel je povinen Zákazníkovi, který je spotřebitelem, vrátit peněžní prostředky zaplacené na základě zrušení Kupní 
smlouvy, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží 
bylo Provozovateli odesláno. Zaplacené náklady na vrácení Zboží Provozovatel uhradí Zákazníkovi pouze ve výši odpovídající 
nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který Provozovatel nabízí. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného Zboží v 
důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená 
částka ponížena o částku, o kterou se hodnota Zboží snížila. Provozovatel vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým 
Zákazník provedl úhradu, případně jiným způsobem dohodnutým mezi Provozovatelem a Zákazníkem, pokud tím Zákazníkovi 
nevzniknou další náklady.  

10. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM A NEPODNIKATELEM

10.1 Tato část VOP se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří jsou spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost 
za vady Zboží. 

10.2 Záruční doba je 24 měsíců od převzetí Zboží. 

10.3 Provozovatel odpovídá za to, že Zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Provozovatel zejména odpovídá za to, že 
Zboží: 

10.3.1 má ujednané vlastnosti, chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal 
nebo které Zákazník mohl s ohledem na povahu Zboží a na základě prováděné reklamy očekávat; 

10.3.2 se hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, 

10.3.3 odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle 
smluveného vzorku nebo předlohy, 

10.3.4 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

10.3.5 vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

10.4 Pokud je na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží, v reklamě nebo v Kupní smlouvě uvedena 
doba, po kterou lze Zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídá Provozovatel po uplynutí záruční 
doby za to, že do uplynutí uvedené doby: 

10.4.1 budou Zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel, 

10.4.2 si Zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti. 

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytuje pouze 
na některé Zboží, pokud je její doba u Zboží uvedena způsoby uvedenými výše. 

10.5 Provozovatel neodpovídá ve vztahu k Zákazníkovi za to, že: 

10.5.1 u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

10.5.2 za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

10.5.3 u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí,

10.5.4 za vady Zboží, vyplývá-li to, zejména u Zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy, 

10.5.5 pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, 

10.5.6 pokud Zákazník vadu sám způsobil. 

10.6 Zákazník je povinen si Zboží co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník je povinen 
právo z odpovědnosti za vady Zboží uplatnit u Provozovatele bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co má Zákazník 
možnost vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě právo z odpovědnosti 
za vady Zboží zaniká a nebude Zákazníkovi přiznáno. 

mailto:info@be-rider.com
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10.7 Má-li Zboží vadu, má Zákazník právo:  

10.7.1 na bezplatné odstranění vady, 

10.7.2 pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na 
dodání nového Zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu 
součásti, 

10.7.3 není-li možné odstranění vady ani výměna Zboží či jeho součásti, odstoupit od Kupní smlouvy, 

10.7.4 na přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

10.8 Má-li Zboží prodávané s vadou nebo Zboží prodávané jako použité vadu, máte právo: 

10.8.1 na bezplatné odstranění vady, 

10.8.2 na přiměřenou slevu z Kupní ceny, 

10.8.3 není-li možné odstranění vady ani sleva z Kupní ceny, odstoupit od Kupní smlouvy. 

10.9 Pokud Zákazník nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, má dle své 
volby právo: 

10.9.1 na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u Zboží prodávaného s vadou nebo u Zboží 
použitého, 

10.9.2 na přiměřenou slevu z Kupní ceny, 

10.9.3 odstoupit od Kupní smlouvy. 

10.10 Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na Zboží vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. 
Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání Zboží. 

10.11 Pokud zákazník nemůže Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat 
dodání nového Zboží. To neplatí, 

10.11.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, 

10.11.2 použil-li Zákazník Zboží ještě před objevením vady, 

10.11.3 nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 

10.11.4 spotřeboval-li anebo pozměnil-li Zákazník Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník 
Provozovateli to, co ještě vrátit lze, a ve zbytku poskytne Provozovateli náhradu do výše, v níž měl Zákazník z 
použití Zboží prospěch. 

10.12 V případě, že Zákazník chce uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, může tak učinit nejlépe:  

10.12.1 odesláním Zboží na adresu: BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, 

10.12.2 pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu Zboží nebo v Obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění 
odpovědnosti za vady, u této osoby. 

10.13 Zákazník je povinen Zboží předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné Zboží 
předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba: 

10.13.1 doložit, že Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, 

10.13.2 sdělit, jakou vadu Zboží Zákazník reklamuje a jakým způsobem žádá, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný 
způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu Provozovatele měnit. 

10.14 Pokud je Zákazník spotřebitelem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. Pokud je Zákazník nepodnikatelem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. 
O vyřízení reklamace bude Zákazník v této lhůtě vyrozuměn a Zboží mu bude vráceno stejným způsobem, jako bylo při 
uplatnění reklamace Provozovateli předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, má Zákazník právo od Kupní 
smlouvy odstoupit. Pokud bude reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, 
kterou vyřízení reklamace trvalo. 

10.15 V případě, že bude reklamace uznána, má Zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z 
odpovědnosti za vady Zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, má Provozovatel právo na náhradu 
nutných nákladů, které mu vzniknou vracením Zboží Zákazníkovi. 

10.16 Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady Zboží vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo 
uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu 
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.  

11. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ PODNIKATELEM

11.1 Tato část VOP se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří jsou podnikateli, a upravuje odpovědnost Provozovatele za vady Zboží. 



6/7 

11.2 Provozovatel dodá Zákazníkovi Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, 
dodá Zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství 
určeno jen přibližně, přesné množství určí Provozovatel. V případě, že Zboží bude při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka 
mít vadu, odpovídá za ni Provozovatel. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti 
poznat již při uzavření Kupní smlouvy.  

11.3 Nadstandardní záruku za jakost neposkytuje a za vady Zboží, které se vyskytnou na Zboží po přechodu nebezpečí škody na 
Zákazníka, Provozovatel neodpovídá. 

11.4 Provozovatel neodpovídá ve vztahu k Zákazníkovi za to, že: 

11.4.1 u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

11.4.2 za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

11.4.3 u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí,

11.4.4 za vady Zboží, vyplývá-li to, zejména u Zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy, 

11.4.5 za vady Zboží, pokud o nich před převzetím Zboží Zákazník věděl, 

11.4.6 za vady Zboží, pokud je Zákazník sám způsobil. 

11.5 Zákazník je povinen si Zboží co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník je povinen 
právo z odpovědnosti za vady Zboží uplatnit u Provozovatele bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co má Zákazník 
možnost vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, ode dne dodání Zboží. 
V opačném případě právo z odpovědnosti za vady Zboží zaniká a nebude Zákazníkovi přiznáno. 

11.6 Bude-li vada znamenat podstatné porušení Kupní smlouvy, má Zákazník právo: 

11.6.1 na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, 

11.6.2 na odstranění vady opravou Zboží, 

11.6.3 na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo 

11.6.4 odstoupit od Kupní smlouvy. 

11.7 Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje dodání Zboží s takovou vadou, o které Provozovatel v okamžiku uzavření 
Kupní smlouvy musel vědět, že pokud by ji Zákazník předvídal, Kupní smlouvu by neuzavřel; v ostatních případech se porušení 
Kupní smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud Zákazník zvolené právo neoznámí Provozovateli, má práva jako při 
nepodstatném porušení smlouvy. 

11.8 Bude-li vada nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Zákazník právo: 

11.8.1 na odstranění vady, 

11.8.2 na přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

11.9 Pokud Zákazník zvolené právo neoznámí Provozovateli, může Provozovatel vadu odstranit opravou Zboží, dodáním nového 
Zboží nebo dodáním toho, co nedodal. Zvolené právo nemůže Zákazník později bez souhlasu Provozovatele měnit. 

11.10 Nemůže-li Zákazník Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání 
nového Zboží. To neplatí, 

11.10.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, 

11.10.2 použil-li Zákazník Zboží ještě před objevením vady, 

11.10.3 nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 

11.10.4 prodal-li Zákazník Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém 
použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník Provozovateli to, co ještě vrátit lze, a ve zbytku poskytne 
Provozovateli náhradu do výše, v níž měl Zákazník z použití Zboží prospěch. 

11.11 V případě, že chce Zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, může tak učinit:  

11.11.1 odesláním Zboží na adresu: BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, 

11.11.2 pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu Zboží nebo v Obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění 
odpovědnosti za vady, u této osoby. 

11.12 Zákazník je povinen Zboží předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné Zboží 
předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba: 

11.12.1 doložit, že Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, 

11.12.2 sdělit, jakou vadu Zboží Zákazník reklamuje a jakým způsobem žádá, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný 
způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu Provozovatele měnit. 

11.13 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží bude Zákazníkovi vráceno stejným 
způsobem, jako bylo při uplatnění reklamace Provozovateli předáno. Pokud bude reklamace uznána, doba pro uplatnění 
vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou vyřízení reklamace trvalo. 
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11.14 V případě, že bude reklamace uznána, má Zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z 
odpovědnosti za vady Zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, má Provozovatel právo na náhradu 
nutných nákladů, které mu vzniknou vracením Zboží Zákazníkovi. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 těchto VOP. Smluvní strany 
se dohodly, že je Provozovatel povinen udržovat veškeré údaje uvedené v příloze č. 1 těchto VOP v aktuální podobě, a tudíž 
pro změny této přílohy č. 1 neplatí omezení a související práva Zákazníka ve smyslu bodu 13.1 těchto VOP; Provozovatel má 
právo přílohu č. 1 kdykoli změnit. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Provozovatel má právo tyto VOP jednostranně měnit. Provozovatel je povinen informovat Zákazníka o těchto změnách 
zveřejněním informace na internetových stránkách Obchodu nejméně 15 dnů před nabytím účinnosti změny. Změny musí 
být vždy řádně oznámeny dle předchozí věty tohoto ustanovení, přičemž účinnosti nabývají ke dni uvedenému v upraveném 
dokumentu. V případě, že upravený dokument nebude obsahovat datum účinnosti, nabývají změny dokumentu účinnosti 
v první den měsíce po uplynutí lhůty dle druhé věty daného ustanovení. 

13.2 Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP třetí straně bez předchozího písemného 
souhlasu Provozovatele. Zákazník tímto zároveň dává souhlas s tím, že Provozovatel je oprávněn postoupit svá práva a 
povinnosti vyplývající z těchto VOP třetí straně.  

13.3 Práva a povinnosti neupravená VOP nebo Kupní smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy 
Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V 
případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním 
upravit odchylně, má přednost právní předpis. 

13.4 Právní poměry mezi Provozovatelem a zákazníkem se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k 
řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) 
se nepoužije. 

13.5 Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu 
nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP a smluvních ujednání. 




