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Obchodní podmínky: 
 

Základní ustanovení 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami 
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 
634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše v platném 
znění. 

Dodavatel resp. prodávající: 
Stillea Europe s.r.o. 
Geologická 2 
152 00 Praha 5 
IČO: 288 88 456 
DIČ: CZ288 88 456 
Tel: +420 222 741 605 
E-mail: info@stillea.com 

Zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 151 249 u Městského soudu v Praze 

 

Vymezení pojmů 

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který 
je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své 
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 
účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku, se za 
podnikatele považuje 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. 

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že 
podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 
jiného zákona. 
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Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") jsou smluvní ujednání mezi prodávajícím 
a kupujícím upravená tímto nákupním řádem (tj. tímto dokumentem) a reklamačním 
řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci 
Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době 
odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto 
všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 
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Objednávání 

Objednávka 

Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, e-mailem 
nebo poštou. Objednáním zboží kupující akceptuje všeobecné obchodní podmínky a 
reklamační řád, se kterými má možnost se kupující před učiněním objednávky 
seznámit. 

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění 
objednávky. 

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího 
prodávajícím.  

 

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění 
nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním 
objednávky (tj. potvrzením návrhu) kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky 
dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-
mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou 
smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody 
stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná 
objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem 
doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní 
podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním 
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní 
smlouvy, resp. odstoupit již od uzavřené smlouvy v těchto případech: zboží se již 
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele 
zboží, cena zboží byla zjevně chybně zadána (prezentována v eshopu, katalogu, 
ceníku). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude 
mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.  
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Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím 
a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je 
přístupný kupujícímu. Na požádání bude kupujícímu zaslána, a to na náklady 
kupujícího. Prodávající není vázán žádným kodexem chování. Kupující souhlasí s 
použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady 
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s 
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní 
hovory) si hradí kupující sám. Prodávající neúčtuje, ani nehradí kupujícímu žádné 
náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. 

 

Právo odstoupit od smlouvy 

A) Kupující, který je spotřebitel 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku 
(v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského 
zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží (v případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě, že jde o smlouvu, 
jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první 
dodávky zboží). V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně 
uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla 
účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu 
nejpozději poslední den 14 denní lhůty.  

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí 
plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na 
základě kupní smlouvy získal (tj. zboží úplné, s kompletní dokumentací, 
nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v 
jakém zboží převzal). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží 
zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako 
protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen 
částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a 
započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě 
povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen 
takto sníženou kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své 
skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající neakceptuje 
vrácení zboží odesláním na dobírku. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s §1837 občanského 
zákoníku, v případě smluv: 
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 a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným 
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před 
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na 
odstoupení od smlouvy, 

 b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního 
trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy, 

 c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti 
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli 
podnikatele, 

 d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro 
jeho osobu, 

 e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po 
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

 f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho 
žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než 
vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

 g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

 h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, 
pokud porušil jejich původní obal, 

 i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
 j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud 

podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
 k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné 

dražby, nebo 
 l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl 

dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 
pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil 
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky (např. 
sůl či jiná chemie zdarma, UV lampa zdarma apod.), je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva 
spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst.1 obč. z., darovací smlouva 
pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním 
související poskytnuté dárky. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva 
spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle 
platné legislativy ČR. 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí 
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující 
dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu 
dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží 
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nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to 
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí 
jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení 
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou 
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí 
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména 
prodávající odpovídá spotřebiteli v souladu s §2161, že v době, kdy spotřebitel věc 
převzal, 

 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával 
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 
věc tohoto druhu obvykle používá, 

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

 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci 
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada 
týká pouze součásti věci, může spotřebitel 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 spotřebitel právo na 
bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má 
spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro 
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má 
spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez 
vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou 
slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající 
nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v 
případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání 
nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
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Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci 
věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od 
převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

B) Kupující, který není spotřebitelem 

Řídí se platnou právní úpravou. 

 

Platební podmínky 

Platba za zboží je možná následujícími způsoby: 

1) platba v hotovosti při nákupu 

2) platba předem bankovním převodem 

3) platba složenkou 

4) platba přes internetové rozhraní banky 

5) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního 
portálu 

6) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, v tomto 
případě je účtován poplatek 20,- Kč včetně DPH) 

7) na splátky nebo na úvěr (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti 
poskytující splátkový prodej). 

Přechod vlastnického práva ke zboží 

Objednané zboží se stává majetkem kupujícího vždy až po úplném zaplacení ceny, 
bez ohledu na okamžik převzetí zboží. Nebezpečí vzniku škody přechází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
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Dodací podmínky 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele 
dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-10 
pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. 

 V případě větších úpraven (například ionexové technologie nebo reverzní osmóza) 
je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací 
lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou 
zákazník stanovil v objednávce. V případě, že se jedná o dodávku zboží včetně 
montáže, bude zákazníkovi spolu s ostatní dokumentací ke zboží předán i předávací 
protokol. 

V případě, kdy zákazník objedná větší množství zboží, než je aktuálně skladem 
(Prodávající si tedy vyhrazuje v tomto případě právo nedodržení výše uvedené 1-10 
ti denní lhůty v pracovních dnech od potvrzení objednávky), bude Prodávajícím 
neprodleně kontaktován a bude s ním domluven další postup (rozdělení objednávky, 
doba dodání zboží apod.). 

Dopravu zajišťuje Prodávající ve spolupráci s Českou poštou nebo přepravními 
společnostmi na území celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné 
se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží. V případě objednávky on-line, 
prostřednictvím nákupního košíku, je výše nákladů na dopravu součástí on-line 
objednávky. V ostatních případech je výše nákladů zákazníkovi sdělena písemně 
před uzavřením kupní smlouvy. Výše těchto nákladů je rovněž uvedena v kupní 
smlouvě. 

Kupující je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, 
zboží od České pošty nebo přepravní společnosti převzít. V opačném případě má 
prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a 
doručením zboží na adresu Kupujícího. Převzetím zboží zákazník stvrzuje, že 
dorazilo mechanicky nepoškozené. 

Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na 
bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky v hotovosti v provozovně 
Prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží Kupujícím.  

Přehled nabízených možností úhrady je uveden v sekci Platební podmínky. 

 

Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými 
právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad. 
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Ochrana osobních údajů 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České 
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění 
pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním 
dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a 
shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném 
splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazu za účelem případné nabídky zboží a 
služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně 
dalších zákonných práv k těmto údajům. 

 

Závěrečná ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá 
předchozí ustanovení a zvyklosti. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném 
na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem 
uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek 
ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží 
uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně 
dohodnuto jinak. 

Kupní smlouva, jakož i všechna práva z ní vyplývající a vzniklá v souvislostí s ní, se 
řídí právem České republiky. K rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze 
vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České 
republiky dle místní příslušnosti Prodávajícího.. 

Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.  

 


