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Obchodní podmínky 

platné od 20.12.2016 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 

www.mamutzuzak.cz  Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti 
prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). 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, občanským zákoníkem (č. 40/1964 
Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je- li smluvní stranou podnikatel, řídí 

se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše 
ve znění novel. 

Provozovatel 

Internetový obchod mamutzuzak.cz  je provozován firmou Bienzin CZ, s.r.o., IČ: 26194163, 
DIČ: CZ26194163, sídlo: Žatecká 41/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Kontakty: 

Email: prodej@mamutzuzak.cz , tel.: +420 777 966 664 (v pracovních dnech od 9:00 do 
17:00) 

Prodávající 

Prodávajícím je firma Bienzin CZ, s.r.o., IČ: 26194163, DIČ: CZ26194163, sídlo: Žatecká 

41/4, Staré Město, 110 00 Praha 1. 

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. 

Dodavatel / prodávající - 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. 

Spotřebitel (kupující) - 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. 
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2. Objednání 

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena, není- li 
kupujícím spotřebitel, potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (mo mentem doručení 
závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Je-li kupujícím spotřebitel, 

umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli 
uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká 

okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku 
vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti. K potvrzení objednávky 
dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového 

formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím. 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že 
s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je 

kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má 
možnost se s nimi seznámit. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za 
účelem jejího úspěšného splnění 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. Kupující má možnost před 

vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky 
jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mamutzuzak.cz  a je tak 
umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění 
objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel 
používá. 

3. Stornování objednávky 

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou 

(prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme. 

4. Podmínky dodání 

Zaslání Českou poštou - Skladové zboží je odesláno v den objednání, pokud je objednávka 
přijata v pracovní dny do 17 hodin. Česká pošta doručuje většinu zásilku do jednoho až dvou 

dnů od odeslání. 

Neskladové zboží bude individuelně řešeno. Výsledek bude záviset na množství a na 
dostupnosti. V případě, že bude ukončena výroba neskladového zboží, budeme Vás 

informovat nejpozději 7. pracovní den od objednání. 

5. Ceny 

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v 
době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, 

na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena 
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je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením 

objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 

Platební podmínky - Platit lze bankovním převodem na účet 27-3539600257/0100 nebo 
dobírkou. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na 

náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf 
soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na prodej@mamutzuzak.cz 

a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. 

6. Reklamace a záruční podmínky 

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je- li na 
prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními 
právními předpisy lhůta k použití věci (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Je zde výjimka, že za reklamované 
zboží se již nebere použité zboží. 

Je-li zásilka, která byla převzata bez zjevného poškození uvnitř poškozená, pak má kupující 

nárok na reklamaci poškozeného zboží a to nejpozději do 3 dnů od převzetí u přepravce. 

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (písemně nebo telefonicky) ještě před 
odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně 

Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, 
jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení 
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné 

odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Kontakt pro uplatňování reklamací: 
Daniela Hladká – mamutzuzak.cz 

Žatecká 41/4, 110 00 Praha 1 
Tel.: 777 966  664 

e-mail: prodej@mamutzuzak.cz 

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se 

nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení 
vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by 

se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených 
s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo 

na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po 
vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, 
slouží zároveň jako záruční list. 
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