
Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup nového zboží prostřednictvím 
www.solodoor.cz. 
 

I. Úvodní ustanovení 
V internetovém obchodě www.solodoor.cz 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.solodoor.cz, společnost  SOLODOOR a.s., IČO: 25209779, se 
sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 01 zapsaná u Krajského  soudu v Plzni  v oddíle B, vložce 

622, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (dále jen 

„ObčZ“) zákonem č. 89/2012 Sb., a u spotřebitelů i zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

(dále jen „Zos“).  
 

II. Vymezení pojmů 
Spotřebitelská smlouva je smlouva, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na 

druhé straně prodávající. Prodávající a zároveň provozovatel internetového obchodu je 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 je 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 je 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.solodoor.cz . 

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. 
 

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití 
Přístup na stránky www.solodoor.cz 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 odkliknutím potvrzující 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 

prodávajícím, 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 Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to 

požádat na e-mailové adrese objednavky@solo.cz nebo na poštovní adrese prodávajícího. 
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IV. 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 ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Prodávající si vyhrazuje v určitých 
případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od Kupujícího dodání příslušných podkladů. 

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 na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající bez 

zbytečného odkladu po obdržení objednávky, zašle e-mail s návrhem termínu plnění.  Navržený termín 
plnění zboží platí, potvrdí-li jej Kupující Prodávajícímu nejdéle do konce následujícího pracovního dne 

od uskutečnění návrhu termínu plnění Prodávajícím. Potvrdí-li Kupující Prodávajícímu termín plnění 
později, posouvá se termín plnění na pozdější dobu o shodný počet dnů jaký uplynul od doručení 

návrhu termínu plnění od Prodávajícího do dne, kdy jej Kupující potvrdil. Samotná kupní smlouva je 

uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu včetně termínu plnění ze strany Kupujícího. 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. 
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, nebo na výzvu ve lhůtě do 3 dnů nereaguje.  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. 
 

V. Cena a platba 
Ceny uvedené na webových stránkách www.solodoor.cz jsou uváděny jako konečné ve dvou 
variantách: včetně DPH a bez DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy 

zboží je uvedena v čl. XII. - 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 ve-mailu potvrzujícím přijetí 

objednávky zboží.  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. 

 

VI. Dodací lhůta 
Dodací lhůta je dohodnuta smlouvou postupem dle čl. IV. V případě prodlení Kupujícího s odebráním 

zboží se Kupující zavazuje platit skladné ve výši 50 Kč/m2za každý započatý den. 
 

VII. Podmínky dodání zboží 
Dodání zboží bude prováděno standardní přepravní službou dle jejích dispozic nebo bude k vyzvednutí 
v kamenném obchodě (tj. u  Prodávajícího na adrese Nádražní 166, 342 53 Sušice) 



Možnosti dodání zboží (platí na území celé ČR) a jejich ceny: 

 

a) Doprava na  místo určení – kurýrní společností dle platných ceníků 
b) Osobním odběrem zboží v kamenném obchodě v provozní době – 0 Kč. 

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny: 
 

a) dobírkou (hotově řidiči kurýra při předání zboží) - 0,-Kč  

b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře - 0,-Kč  
c) hotově či platební kartou v kamenném obchodě - 0,- Kč 

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost 
obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V 

případě shledání porušení obalu  zboží či shledání jiných závad  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 v souvislosti s porušeností obalu zásilky 

nebude brán zřetel. Fakturu pošle Prodávající poštou nebo elektronickou poštou. 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. 

 

VIII. Záruka a servis 
a) Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této 

záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem SOLODOOR a.s.  pro montáže (viz 

www.solodoor.cz) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu třetího roku trvání záruky. O 
seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5tileté záruční doby musí předložit. Při 

nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne 
od převzetí věci kupujícím – tj. dodání zboží.  

b) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl 
povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu 

od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 

c) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto 
vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je 

prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Záruka se nevztahuje na 
opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka 

nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

d) Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návody a 
Návod k použití a k uskladnění zboží, jež jsou přikládány ke každému výrobku SOLODOOR a.s. a jsou 

také zveřejněny na webových stránkách www.solodoor.cz .   
e) Reklamaci lze uplatnit na adrese Prodávajícího: Nádražní 166, 342 01 Sušice. 

f) Detailněji řeší postup reklamace a způsob odstranění vad reklamační řád Prodávajícího pro partnery 
podnikatele a reklamační řád Prodávajícího pro partnery spotřebitele, které jsou zveřejněny na 

www.solodoor.cz. 

 

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy 
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 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 

v uvedené lhůtě oznámí Prodávajícímu odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby 
prokazatelné, tj. e-mailem na objednavky@solo.cz  nebo telefaxem nebo poštou na adresu 

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 01 Sušice nebo faxem na číslo: 376522343 s uvedením čísla 

objednávky, druhu a množství zboží a dne dodání zboží a jakým způsobem požaduje vrácení kupní 
ceny Kupujícímu. Můžete použít vzorový formulář, který najdete ZDE. Do 14-ti dnů od odstoupení vrátí 

kupující na svůj náklad prodávajícímu zboží, které obdržel, na adresu SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 
342 01 Sušice (zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu 

vráceno na jeho náklady zpět). Náklady na vrácení zboží, které by zřejmě nebylo možno vrátit poštou 
zjistíte u dodavatelů dopravních služeb např. www.geis-group.cz , www.dhl.cz , www.ppl.cz .  Bližší 

informace na infolince 376503723. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být 
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zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. V zájmu 

zkvalitňování našich služeb může Kupující sdělit důvod vrácení. Tato informace však není povinná 

(zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb. 
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, 
v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a 

vlastnosti. 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 překontrolovat. 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. 

Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, 
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tento termín může být posunut až na dobu, kdy bude 

Prodávajícímu vráceno zboží nebo prokázáno jeho odeslání.  

Co do výše vrácené částky, může být upravena o sníženou hodnotu zboží. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
Společnost SOLODOOR a.s., jakožto provozovatel internetového obchodu www.solodoor.cz, je v 
souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k 

těmto internetovým stránkám. 
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu 

www.solodoor.cz  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. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce viz 
www.coi.cz. . 
 
 

V Sušici dne 1.1.2014 
  

 

za SOLODOOR a.s. 

Martin Dozrál 

generální ředitel společnosti 
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