
BMA Elektroservis s.r.o. 
ver.1803 Stránka 1 
 

Obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím eshopu 

www.bmaelektroservis.eu. 
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Úvodní ustanovení 

V internetovém obchodě www.bmaelektroservis.eu platí pro nákup níže uvedené obchodní 

podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, 

kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.bmaelektroservis.eu, 

společnost BMA Elektroservis, s.r.o., IČO: 26815745, se sídlem Hornosušská 1041/2, 

Havířov, Prostřední Suchá, 735 64, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C 26598, a 

kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České 

republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními 

podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou 

podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 

činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 

zákoníkem, vše ve znění novel. 



BMA Elektroservis s.r.o. 
ver.1803 Stránka 2 
 

Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského 

zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně 

dodavatel, resp. prodávající. 

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, 

který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo 

poskytuje služby. 

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje 

výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo 

službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá 

služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Uživatel - každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu 

www.bmaelektroservis.eu. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do 

bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a 

snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. 

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. 

Zpracování osobních údajů a jejich využití 

Přístup na stránky www.bmaelektroservis.eu může být podmíněn poskytnutím některých 

osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v 

souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti 

zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté 

osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění 

smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a 

potvrzením ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v 

konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či 

v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány společností BMA 

Elektroservis, s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za 

účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i 

elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 

480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních 

údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt 

údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je 

dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas 

kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv 

obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je 

např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, 

provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité 

náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si 

http://www.bmaelektroservis.eu/
http://www.bmaelektroservis.eu/
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Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to 

požádat na emailové adrese marketing@bmaelektroservis.eu nebo na výše uvedené poštovní 

adrese. 

Plné znění dokumentu Zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo: 

    svůj souhlas kdykoliv odvolat 

    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 

    požadovat po nás vysvětlení, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme 

    vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů 

    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli 

dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese 

marketing@bmaelektroservis.eu. 

Objednání zboží a uzavření smlouvy 

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a 

náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí 

objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít 

zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující 

vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ 

Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto 

odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s 

akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) 

právo vyžádat si od Kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání 

příslušných podkladů. Na tuto skutečnost bude Kupující před odesláním objednávky předem 

upozorněn. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a 

dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů 

platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího 

potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v 

objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení 

těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní 

smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany 

Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu 

neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a 

Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito 

obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního 

odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v provozovně 

mailto:marketing@bmaelektroservis.eu
file://DISKSTATION/public/public/sklad/GDPR/Dokumenty/Zásady%20ochrany%20osobních%20údajů%20BMA.docx
mailto:marketing@bmaelektroservis.eu
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Hornosušská 1041/2, Havířov, Prostřední Suchá, 735 64 po dobu 14 dnů od odeslání 

potvrzujícího emailu Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní 

smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v 

emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím upozorněn. Náklady na použití 

elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem 

internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše 

ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další 

potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. 

Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující 

tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti 

bude Kupující v emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím rovněž upozorněn. 

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby 

týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém 

jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného 

splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z 

těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

Cena a platba 

Ceny uvedené na webových stránkách www.bmaelektroservis.eu jsou uváděny jako 

konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy 

zboží je uvedena na straně 5 - Podmínky dodání zboží), jejichž výše se může dle konkrétní 

objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v 

objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře 

je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a 

kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude 

uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost 

se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo 

cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím 

slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po 

jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede 

úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně 

plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je 

závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), 

nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 

Recyklace elektrozařízení 

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Účelem 

nové právní úpravy je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a 

snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého 

elektrozařízení, čímž by se mělo také předcházet možným škodlivým vlivům nebezpečných 

látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví. Zákon nyní stanoví 

povinnosti výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům a držitelům elektroodpadu nebo 

elektrozařízení pocházejících z domácností. Spotřebitelé se mohou zbavovat elektrozařízení 

pouze jeho předáním na místě určeném ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, 

popřípadě přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Společnost BMA Elektroservis 
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s.r.o. provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k 

ekologické likvidaci. 

Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet 

dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po 

odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou 

variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, 

začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky 

na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u 

každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že 

objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto 

neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek 

jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení 

Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. 

Podmínky dodání zboží 

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem České pošty nebo smluvní 

přepravní a zásilkovou službou. Zásilky nadměrné velikosti nebo váhy nad 10 kg zasíláme 

přepravní službou, kterou navrhneme v potvrzovacím emailu a po odsouhlasení teprve 

zasíláme. 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností 

prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Ve 

výjimečných případech,  nebo pokud zboží není skladem, může být dodací lhůta i delší, o 

čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je 

stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání 

předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na 

adresu určení zajišťuje prodávající. 

Dodání zboží na pobočce je ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin. Po dohodě je 

možné dohodnout i jiný termín dodání zboží, v odpoledních hodinách nebo o víkendu. 

Zásilkovna.cz  
 

Výdej zásilky v sítích výdejních míst 

Max. hmotnost zásilky: 5 kg, Max. rozměr jedné strany: 70 cm, Max. součet rozměrů: 120 cm 

 Podání v Kč Dobírka do 20 000 Kč 

V síti poboček Zásilkovna.cz 58 15 

V síti poboček Zásilkovna.sk 91 15 

  

Nadrozměrné zásilky a zásilky nad 5 kg budou doceněny dodatečně. 
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Doručení zásilky prostřednictvím DPD 

 Podání v Kč Dobírka do 20 000 Kč 

Zásilky do 5 kg 96 27 

Zásilky do 10 Kg 132 27 

Doručení zásilky prostřednictvím České pošty 

 Podání v Kč Dobírka do 20 000 Kč 

Zásilky do 5 kg 99 35 

Zásilky do 10 Kg 132 35 

Doručení zásilky na adresu zákazníka v SR 

 Podání v Kč Dobírka do 20 000 Kč 

Zásilky do 1 kg 119 27 

Zásilky do 2 Kg 136 27 

Zásilky do 5 Kg 167 27 

Zásilky do 2 Kg 215 27 

 

Osobní odběr 

Zboží je možno odebrat v kamenné prodejně po potvrzení objednávky ul. Hornosušská 1041/2 

v Havířově – Suché v době 7.00 – 15.30 hodin ve všední dny.          zdarma           

 

Způsoby plateb 

 platba v hotovosti - při převzetí zboží. 

 platba na dobírku - při zasílání balíkem České pošty v ceně od 57 Kč. 

 platba na dobírku přes Zásilkovnu.cz – viz tabulky 

 platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky 

platbou na náš účet u ČSOB Banky. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme 

podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší 

objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet. 

 

Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet 

balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V 

případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v 

případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a 

náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán 

zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. 

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o 

tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení 

vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. 
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Záruka a servis 

 

 Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních 

předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná 

záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách či v přiloženém záručním 

listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 

měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se 

prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za 

nové v záruční době, začíná běžet nová záruka. 

 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny 

neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem 

nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako 

například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo 

působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo 

telefonní síti. 

 Místa, kde lze uplatnit reklamaci: osobně v kamenné prodejně BMA Elektroservis 

s.r.o. nebo zasláním poštou. 

 Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad reklamační řád 

Prodávajícího, tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek. 

 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy 
 

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku 

odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto 

právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že 

Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, 

aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem s uvedením čísla objednávky a s údaji 

uvedenými v Pokynech k odstoupení. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny 

doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o 

odstoupení buď fyzickým dodáním na kamennou prodejnu, nebo odesláním na adresu firmy 

(zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno 

na jeho náklady zpět). Bližší informace na telefonním čísle 597 070 316 nebo 733 778 059. V 

případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez 

známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb 

si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná 

(zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro 

zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či 

pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za 

snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením 

dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není 

dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si 

vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou 

kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu 

doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti 

znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, 
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nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené 

a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení 

Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí 

Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním 

peněz na adresu Kupujícího, nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy 

Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). 

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku v platném 

znění od kupní smlouvy: 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před 

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle 

na vůli dodavatele, 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, 

které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu 

www.bmaelektroservis.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. 

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách 

Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky 

stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi 

souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním 

uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky. 

V Havířově 24. 5. 2018 

 

 


