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Obchodní podmínky pro objednávky prost ednictvím webových stránek 
www.b2b.printerra.cz 

(provozovatel Printerra, s.r.o.) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 
1 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ob anský zákoník“) 
vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem e-shopu www.b2b.printerra.cz, obchodní spole ností 
Printerra,  s.r.o.,  I O:  247 32 664,  se  sídlem Rudná,  Masarykova 73/74,  PS  252 19,  zapsané v  obchodním 
rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169708 (dále jen „zhotovitel“) a fyzickou osobou 
i právnickou osobou (dále jen „zákazník“), která prost ednictvím internetového obchodu provozovaného 

zhotovitelem uzavírá se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“). Na základ  smlouvy o dílo 
si zákazník objednává od zhotovitele zboží zhotovené z dat, resp. s využitím dat poskytnutých zákazníkem, 
nap . nikoliv však výlu  zpracování tiskových podklad  a fotografií, jejich p enos na papírové nosi e, dárkové 

edm ty atd. (dále jen „zboží“). Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webových stránkách 
umíst ných na internetové adrese www.b2b.printerra.cz (dále jen „webové stránky“), a to prost ednictvím 
rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouv  o dílo. Odchylná ujednání 
ve smlouv  o dílo mají p ednost p ed ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou ástí smlouvy o dílo.  

2. UŽIVATELSKÝ Ú ET

2.1. Na základ  registrace zákazníka provedené na webových stránkách m že zákazník p istupovat do svého 
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní m že zákazník provád t objednávání zboží (dále jen 
„uživatelský ú et“). Zákazník m že rovn ž provád t objednávání zboží bez registrace p ímo z webového 
rozhraní obchodu. 

2.2. Obsahem uživatelského ú tu jsou mimo jiné osobní údaje zákazníka, jejichž správcem je zhotovitel. 
Zákazník obdržel p i registraci na webových stránkách od zhotovitele informace o ochran  osobních údaj
vyžadované p íslušnými právními p edpisy, které jsou rovn ž uve ejn ny na webových stránkách. Svou 
registrací na webových stránkách vyslovil zákazník s pravidly ochrany osobních údaj  souhlas. Osobní údaje 
zákazníka budou v uživatelském ú tu uloženy pro pot ebu budoucích objednávek zákazníka.  

2.3. P i registraci na webových stránkách a p i objednávání zboží je zákazník povinen uvád t správn  a 
pravdiv  všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú tu je zákazník p i jakékoliv jejich zm  povinen 
aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském ú tu a p i objednávání zboží jsou zhotovitelem 
považovány za správné, zákazník za správnost údaj  pln  zodpovídá.  

2.4. P ístup k uživatelskému ú tu je zabezpe en uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen udržovat 
v tajnosti informace nezbytné k p ístupu do jeho uživatelského ú tu. Zákazník m že heslo ke svému 
uživatelskému ú tu kdykoliv zm nit.  

2.5. Zákazník není oprávn n umožnit využívání uživatelského ú tu t etím osobám.  

2.6. Zhotovitel m že zrušit uživatelský ú et, a to zejména v p ípad , kdy zákazník sv j uživatelský ú et déle 
než  24  m síc nevyužívá, i v p ípad , kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o dílo (v etn
obchodních podmínek).  

2.7. Zákazník bere na v domí, že uživatelský ú et nemusí být dostupný nep etržit , a to zejména s ohledem 
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, pop . nutnou údržbu hardwarového 
a softwarového vybavení t etích osob.  
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3. UZAV ENÍ SMLOUVY O DÍLO 

3.1. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulá  ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulá  obsahuje zejména informace o:  

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku 
webového rozhraní obchodu),  

3.4.2. cen  zboží, zp sobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném zp sobu doru ení
objednávaného zboží,  

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spole  jen jako „objednávka“).

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to v etn  uvedení jeho ceny. Cena zboží je 
uvedena v etn  dan  z p idané hodnoty. Cena zboží z stává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve 
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzav ít se zákazníkem 
smlouvu o dílo za individuáln  sjednaných podmínek. 

 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  

 3.4. P ed zasláním objednávky zhotoviteli je zákazníkovi umožn no zkontrolovat a m nit údaje, které do 
objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjiš ovat a opravovat chyby vzniklé p i zadávání dat 
do objednávky. Objednávku odešle zákazník zhotoviteli kliknutím na tla ítko „potvrdit objednávku“, p emž
objednávka zákazníka je ve smyslu § 1740 a násl. ob anského zákoníku považována za p ijetí návrhu 
zhotovitele na uzav ení smlouvy o dílo. Odesláním objednávky tedy dochází k uzav ení smlouvy o dílo mezi 
zhotovitelem a zákazníkem, na jejím základ  se zhotovitel zavazuje k dodání objednaného zboží a zákazník se 
zavazuje k úhrad  ceny zboží. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník sv j souhlas s t mito obchodními 
podmínkami a rovn ž souhlas se zpracováním jeho osobních údaj  zhotovitelem. Zákazník bere na v domí, 
že uzav ením smlouvy o dílo mu vzniká mj. povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za objednané zboží a dále 
náklady spojené s dodáním objednaného zboží, a to ve výši dle jím p ijatého návrhu smlouvy. Zákazník se 
zavazuje uvést v objednávce pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce zákazníkem jsou zhotovitelem 
považovány za správné. Zákazník odpovídá zhotoviteli za škodu zp sobenou uvedením nepravdivých 
informací v objednávce.  

3.5. Pokud objednávka u in ná zákazníkem obsahuje jakékoliv podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou o 
dílo nebo s t mito obchodními podmínkami, nebo pokud zákazník p ipojí k objednávce jiné písemnosti i
jakékoliv další podmínky, nestávají se tyto sou ástí smlouvy o dílo a nejsou pro zhotovitele závazné.  

3.6. Zákazník souhlasí s použitím komunika ních prost edk  na dálku p i uzavírání smlouvy o dílo. Náklady 
vzniklé zákazníkovi p i použití komunika ních prost edk  na dálku v souvislosti s uzav ením smlouvy o dílo 
(náklady na internetové p ipojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí zákazník sám.  

3.7. Zhotovitel pro informaci potvrdí obdržení objednávky zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském ú tu i v objednávce (dále jen „elektronická adresa 
zákazníka“). Za správnost adresy elektronické pošty odpovídá zákazník. 

3.8. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a obrazových soubor  poskytnutých zhotoviteli v souvislosti 
s objednávkou a za zajišt ní svých obrazových dat (nap . archivace digitálních tiskových a fotografických 
soubor ). Zákazník odpovídá za to, že jím p edložené podklady a poskytnuté informace jsou ve vztahu ke 
zhotovení zboží úplné, bez vad a pln  proveditelné. Ust. § 2594 ob anského zákoníku se nepoužije. Zákazník 
prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a pln  odpovídá za p ípadná 
porušení autorských i jiných práv a za p ípadnou zp sobenou škodu. Objednávka musí obsahovat 
nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu a vhodném rozlišení pro požadovaný tisk. Pokud 
tato podmínka není spln na, je zhotovitel oprávn n od smlouvy o dílo s okamžitou platností odstoupit, a to 
zasláním odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu zákazníka. V p ípad , že již zákazník uhradil cenu 
zboží, je zhotovitel povinen mu ji vrátit nejpozd ji do 5 dn  od odeslání odstoupení od smlouvy. To neplatí 
v p ípad , že zhotovitel zboží již zcela nebo z ásti zhotovil. V takovém p ípad  je zhotovitel oprávn n od ceny 
zboží ode íst náklady, které mu vyhotovením zboží vznikly, a to p ípadn  až do celkové ceny zboží. V p ípad ,
že cena za zboží ješt  uhrazena nebyla, nezaniká odstoupením od smlouvy nárok zhotovitele na úhradu ceny 
zboží. Zhotovitel však není povinen zákazníkovi zboží p edat (nap . z d vodu p ípadné trestní odpov dnosti
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za nevhodný obsah). Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo 
poškození dat nebo soubor  posílaných elektronicky.  

3.9. Zhotovitel má právo od smlouvy o dílo s okamžitou platností odstoupit v p ípad , že se zákazníkem 
objednané zboží p í zákonu, dobrým mrav m a/nebo slušnosti. Zhotovitel je zejména oprávn n od smlouvy 
o dílo odstoupit (a tedy není povinen zboží zákazníkovi dodat), pokud by zve ejn ním zboží mohlo dojít ke 
spáchání trestného inu, p estupku nebo jiného správního deliktu. Zhotovitel zašle odstoupení od smlouvy o 
dílo zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka. V p ípad , že již zákazník uhradil cenu zboží, je zhotovitel 
povinen mu ji vrátit nejpozd ji do 5 dn  od odeslání odstoupení od smlouvy o dílo. To neplatí v p ípad , že 
zhotovitel zboží již zcela nebo z ásti zhotovil. V takovém p ípad  je zhotovitel oprávn n od ceny zboží ode íst 
náklady, které mu vyhotovením zboží vznikly, a to p ípadn  až do celkové ceny zboží. V p ípad , že cena za 
zboží ješt  uhrazena nebyla, nezaniká odstoupením od smlouvy nárok zhotovitele na úhradu ceny zboží. 

3.10. Zhotovitel má dále právo od smlouvy o dílo odstoupit v p ípad , že objednávka obsahuje neúplné nebo 
mylné údaje o zákazníkovi. V takovém p ípad  je zhotovitel oprávn n s okamžitou platností od smlouvy o dílo 
odstoupit, a to zasláním odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu zákazníka. V p ípad , že již zákazník 
uhradil cenu zboží, je zhotovitel povinen mu ji vrátit nejpozd ji do 5 dn  od odeslání odstoupení od smlouvy. 
To neplatí v p ípad , že zhotovitel zboží již zcela nebo z ásti zhotovil. V takovém p ípad  je zhotovitel 
oprávn n od ceny zboží ode íst náklady, které mu vyhotovením zboží vznikly, a to p ípadn  až do celkové 
ceny zboží. V p ípad , že cena za zboží ješt  uhrazena nebyla, nezaniká odstoupením od smlouvy nárok 
zhotovitele na úhradu ceny zboží. 

3.11. Výroba zboží objednaného prost ednictvím webových stránek je pln  automatizovaná. Zhotovitel 
s výrobou zboží zpravidla zapo ne okamžikem, kdy zákazník uhradí cenu zboží. Zhotovitel si vyhrazuje právo 
se stálými zákazníky dle svého uvážení sjednat možnost úhrady ceny zboží následn  až po jeho výrob  a 
dodání zboží na základ  zhotovitelem vystavené faktury. V takovém p ípad  zapo ne zhotovitel s výrobou 
zboží zpravidla okamžikem odeslání objednávky do systému, tedy okamžikem, kdy zákazník klikne na tla ítko
„potvrdit objednávku“. Právo zákazníka odstoupit od uzav ené smlouvy o dílo do doby zhotovení 
objednaného zboží je blíže upraveno ve storno podmínkách, které jsou p ílohou . 2 t chto obchodních 
podmínek.

3.12. Zhotovitel je oprávn n objednávku zákazníka použít a optimalizovat na základ  svých zkušeností za 
elem dosažení nejlepší možné kvality zakázky. Zákazník je povinen takovouto úpravu akceptovat. 

3.13. Zhotovitel je oprávn n k pln ní svých závazk  ze smlouvy o dílo využít t etích osob, p emž za 
zhotovení díla odpovídá tak, jako by jej provád l sám.  

3.14. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednané zboží v množství a kvalit  dohodnuté ve 
smlouv  o dílo. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v pln ní
smluvních závazk , má zhotovitel právo p im en  prodloužit termín dodání zboží nebo od smlouvy o dílo 
odstoupit. Zhotovitel v takovém p ípad  nenese odpov dnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí 
okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli v pln ní jeho smluvních povinností, a které nastaly po 
uzav ení smlouvy o dílo a nemohou být zhotovitelem odvráceny.  

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Spole  s cenou zboží je zákazník povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním 
zboží ve smluvené výši. Není-li v t chto obchodních podmínkách výslovn  uvedeno jinak, rozumí se cenou 
zboží i náklady spojené s dodáním zboží. Ceny jsou uvedeny v etn  DPH.  

4.2. Zhotovitel zapo ne s výrobou zboží až poté, co bude cena zboží zákazníkem zcela uhrazena. Výjimkou jsou 
ípady uvedené v l. 4.4. Cenu zboží a p ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy o dílo m že 

zákazník uhradit zhotoviteli následujícími zp soby:

- platební kartou on-line ihned po odeslání objednávky, a to prost ednictvím platebního systému 
GoPay;
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- bezhotovostn  bankovním p evodem na ú et zhotovitele . 43-7521140297/0100, vedený u 
Komer ní banky, a.s. (dále jen „ et zhotovitele“) nejpozd ji do 3 pracovních dn  od odeslání 
objednávky. 

4.3. V p ípad  platby bezhotovostním bankovním p evodem na ú et zhotovitele uhradí zákazník cenu zboží 
na základ  zálohové faktury vystavené zhotovitelem. Zákazník je p i platb  povinen uvést variabilní symbol 
platby uvedený na zálohové faktu e. Závazek zákazníka uhradit cenu zboží je spln n okamžikem p ipsání 

íslušné ástky na ú et zhotovitele. Rovn ž v p ípad  bezhotovostní platby prost ednictvím platebního 
systému GoPay hradí zákazník cenu zboží formou zálohy. Zboží bude zákazníkovi p edáno až po úplném 
zaplacení ceny zboží. Da ový doklad – fakturu obdrží zákazník emailem na elektronickou adresu zákazníka 
nejpozd ji do 5 dn  od p evzetí objednávky. 

4.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo se stálými zákazníky dle svého uvážení sjednat možnost úhrady ceny zboží 
následn  až po jeho výrob  na základ  zhotovitelem vystaveného da ového dokladu – faktury. V takovém 

ípad  dodá zhotovitel da ový doklad zákazníkovi spole  s objednaným zbožím. Da ový doklad bude 
splatný do 14 dn  ode dne zdanitelného pln ní, nebude-li stanoveno jinak. Povinnost zaplatit oprávn
fakturovanou ástku je spln na jejím p ipsáním na ú et zhotovitele uvedený v da ovém dokladu. Vlastnické 
právo ke zboží p echází na zákazníka okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Nebezpe í škody na zboží 

echází na zákazníka p evzetím zboží.  

4.5. P ípadné slevy z ceny zboží poskytnuté zhotovitelem zákazníkovi nelze vzájemn  kombinovat.  

4.6. V p ípad , že prodávané zboží je na internetové stránce inzerováno za nep im en  nízkou cenu, která 
byla takto zjevn  ur ena omylem (s výjimkou p ípad , kdy u ceny je výslovn  uvedeno, že se jedná o 
mimo ádnou slevu i akci), vyhrazuje si zhotovitel právo zrušit smlouvu o dílo se zákazníkem, který si takové 
zboží za zjevn  nep im en  nízkou cenu objednal.  

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

5.1. Právo zákazníka odstoupit od uzav ené smlouvy o dílo do doby zhotovení objednaného zboží je blíže 
upraveno ve storno podmínkách, které jsou p ílohou . 2 t chto obchodních podmínek. 

5.2. Zákazník bere na v domí, že pokud uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle p ání
zákazníka, nemá podle § 1837 ob anského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení d vodu ve 
lh  14 dn  od p evzetí zboží.  

5.3. Nejedná-li se o p ípad uvedený v l. 5.2 i o jiný p ípad, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník, 
který je spot ebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob anského zákoníku právo od smlouvy 
odstoupit, a to do trnácti (14) dn  od p evzetí zboží, p emž v p ípad , že p edm tem smlouvy je n kolik 
druh  zboží nebo dodání n kolika ástí, b ží tato lh ta ode dne p evzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení 
od smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lh  uvedené v p edchozí v . Odstoupení od smlouvy m že 
zákazník zasílat na adresu provozovny zhotovitele (Masarykova 73/74, Rudná, 252 19) i na adresu 
elektronické pošty zhotovitele reklamace@printerra.cz.  

5.4. V p ípad  odstoupení od smlouvy dle l. 5.3 obchodních podmínek se smlouva o dílo od po átku ruší. 
Zboží musí být zhotoviteli zasláno nebo p edáno bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do trnácti (14) dn  od 
odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o dílo, nese náklady spojené s navrácením zboží 
zhotoviteli, a to i v tom p ípad , kdy zboží nem že být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  

5.5. V p ípad  odstoupení od smlouvy dle l. 5.3 obchodních podmínek vrátí zhotovitel všechny pen žní
prost edky v etn  náklad  na dodání p ijaté od zákazníka do trnácti (14) dn  od odstoupení od smlouvy 
zákazníkem, a to stejným zp sobem, jakým je zhotovitel od zákazníka p ijal. Zhotovitel je taktéž oprávn n
vrátit pln ní poskytnuté zákazníkem již p i vrácení zboží zákazníkem i jiným zp sobem, pokud s tím zákazník 
bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevn jší zp sob
dodání zboží, který zhotovitel nabízí, vrátí zhotovitel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající 
nejlevn jšímu nabízenému zp sobu dodání zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zhotovitel není povinen 
vrátit p ijaté pen žní prost edky zákazníkovi d íve, než mu zákazník zboží vrátí.  
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5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je zhotovitel oprávn n jednostrann  zapo íst proti nároku 
zákazníka na vrácení ceny zboží.  

5.7. Je-li spole  se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a 
zákazníkem uzav ena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o dílo zákazníkem, 
pozbývá darovací smlouva ohledn  takového dárku ú innosti a zákazník je povinen spolu se zbožím zhotoviteli 
vrátit i poskytnutý dárek. 

6. EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Zhotovitel informuje zákazníka na jeho elektronickou adresu o tom, že zboží je p ipraveno k odeslání a o 
edpokládaném termínu doru ení. Je-li zhotovitel podle smlouvy o dílo povinen dodat zboží na místo ur ené

zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen dodané zboží na tomto míst  p evzít.

6.2. Zhotovitel upozor uje zákazníka na skute nost, že není schopen ovlivnit dobu p epravy zboží jednotlivými 
dopravci. P ípadné opožd né dodání zboží dopravcem neoprav uje zákazníka k odmítnutí jeho p evzetí ani 
k požadování náhrady i slevy z ceny zboží. Objednané zboží bude odesíláno takovou službou, kterou si 
zákazník sám v rámci objednávky zvolil. Volbou konkrétního p epravce zákazník automaticky akceptuje 
obchodní a dodací podmínky tohoto p epravce.  

6.3. V p ípad , že je zp sob dopravy smluven na základ  zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko 
a p ípadné dodate né náklady spojené s tímto zp sobem dopravy. 

6.4. V p ípad , že je z d vod  na stran  zákazníka nutno zboží doru ovat opakovan  nebo jiným zp sobem, 
než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru ováním 
zboží, resp. náklady spojené s jiným zp sobem doru ení. 

6.5. P i p evzetí zboží od p epravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obal  zboží a v p ípad
jakýchkoliv závad toto neprodlen  oznámit p epravci. V p ípad  shledání porušení obalu sv ícího o 
neoprávn ném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od p epravce p evzít. V takovém p ípad  sepíše 
s p epravcem protokol o poškození zásilky. 

6.6. Zhotovitel zodpovídá za uložení zboží zhotoveného pro zákazníka po dobu t í m síc  od data objednání. 
ed uplynutím této lh ty zhotovitel upozorní zákazníka na skute nost, že jím objednané zboží nebylo 

doposud vyzvednuto a vyzve jej k jeho vyzvednutí. Po marném uplynutí této lh ty m že zhotovitel zboží 
skartovat i zni it, ímž není dot en nárok zhotovitele na úhradu ceny zboží.  

7. ZÁRUKA KVALITY 

7.1. Zhotovitel dodá nepoškozené zboží zákazníkovi v kvalit , která byla sjednána i ur ena objednávkou. 
Nebyla-li kvalita sjednána i ur ena objednávkou, bude zboží dodáno v kvalit  obvyklé vzhledem k ú elu po-
užití a cen .

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady zboží, pokud jde o jeho provedení nebo balení zboží. Zhotovitel neodpovídá 
za vady zboží, jejichž p innou je vadný materiál (vadná data atd.) dodaný zákazníkem. Zákazník a zhotovitel 
shodn  ve smyslu § 1916 odst. 2 ob anského zákoníku prohlašují, že zhotovitel neodpovídá za vady nebo 
nedostatky zboží, které jsou zp sobeny dodáním nekvalitních podklad  pro zhotovení zboží nebo dodáním 
podklad , které neodpovídají zamýšlenému ú elu (nap . fotografie v nevhodném rozlišení, nevhodn  o íznuté
okraje obrázku ze strany zákazníka). Ust. § 2594 ob anského zákoníku se nepoužije.  

7.3. V p ípad  poškození nebo ztráty datového nosi e nebo filmového materiálu v pr hu zpracování ru í
zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu. Jakékoliv jiné náhrady 
škod zhotovitel nebude poskytovat.  

7.4. V p ípad , že zboží vykazuje vady, je zhotovitel oprávn n bu to vadu odstranit, nebo dodat nové, 
bezvadné zboží. V p ípad  reklamace zboží postupuje zákazník podle platného reklama ního ádu zhotovitele, 
který tvo í p ílohu . 1 k t mto obchodním podmínkám.  
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7.5. Vlastnictví a nebezpe í škody na zboží p echází na zákazníka p evzetím zboží. Tím není dot en l. 4.4.  

7.6. Zboží dodané zákazníkovi zhotovitelem m že nést logo PRINTERRA. Toto není vadou zboží. Logo je možné 
na žádost zákazníka (u in né v rámci objednávky) za p íplatek odstranit.  

8. MIMOSOUDNÍ EŠENÍ SPOR

8.1. Zákazník a zhotovitel se zavazují ešit spory vzniklé mezi nimi ze smlouvy o dílo v první ad  dohodou. 
Teprve pokud se zhotoviteli a zákazníkovi nepoda í vy ešit spor dohodou, mohou se obrátit na soud.  

8.2. Zákazník, který je spot ebitelem, má rovn ž právo obrátit se za ú elem mimosoudního ešení sporu mezi 
spot ebitelem a zhotovitelem ze smlouvy o dílo na subjekt mimosoudního ešení spor . K mimosoudnímu 
ešení spot ebitelských spor  ze smlouvy o dílo je p íslušná eská obchodní inspekce, se sídlem Št pánská 

567/15, 120 00 Praha 2, I O: 000 20 869. Pokud v p ípad  spot ebitelského sporu nedojde k dohod  mezi 
zákazníkem a zhotovitelem, m že se zákazník do jednoho roku od prvotního uplatn ní nároku u zhotovitele 
obrátit na eskou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní ešení sporu. Internetová adresa eské 
obchodní inspekce, kde je možné dozv t se více informací, je www.coi.cz. P i ešení spot ebitelských spor
lze využít online platformu na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.3. Náklady spojené s mimosoudním ešením spot ebitelských spor  si zhotovitel a zákazník nesou sami.  

9. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

9.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování a dodání objednaného zboží po p edchozím
oznámení tohoto kroku zákazníkovi v p ípad  podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka, 
a to až do doby spln ní p edm tných smluvních povinností ze strany zákazníka. V takovém p ípad  není 
zhotovitel povinen uhradit zákazníkovi jakékoliv vyrovnání a není tím dot en nárok zhotovitele na úhradu 
vzniklých náklad  a škod.  

9.2. Práva a povinnosti mezi zhotovitelem a zákazníkem t mito obchodními podmínkami ani smlouvou o dílo 
neupravené se ídí právním ádem eské republiky, p edevším ob anským zákoníkem.  

9.3. V p ípad , že n které ustanovení t chto obchodních podmínek i reklama ního ádu se stane neplatným, 
neú inným nebo neproveditelným nebo obsahuje-li mezery, p ípadn  se k n mu nemá dle zákona p ihlížet, 
není tím dot ena platnost, ú innost anebo proveditelnost ostatních ustanovení.  Namísto neplatného, 
neú inného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce 
odpovídá smyslu a ú elu p vodního ustanovení a úmyslu smluvních stran.  

9.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a ú inné od 1. zá í 2022. 

9.5. Zhotovitel je oprávn n tyto obchodní podmínky jednostrann  m nit. Práva a povinnosti ze smlouvy o 
dílo uzav ené mezi zhotovitelem a zákazníkem se ídí vždy obchodními podmínkami ú innými a zve ejn nými 
na webových stránkách ke dni uzav ení smlouvy o dílo. 

 9.6. Obchodní podmínky jsou zve ejn ny na webových stránkách www.b2b.printerra.cz

9.10. Nedílnou sou ástí t chto obchodních podmínek jsou reklama ní ád, který tvo í p ílohu . 1 t chto
obchodních podmínek a storno podmínky, které tvo í p ílohu . 2 t chto obchodních podmínek.  

V Rudné dne 1. zá í 2022 

Bc. David Frost 

jednatel spole nosti  
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íloha . 1 – Reklama ní ád

íloha . 2 – Storno podmínky 
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íloha . 1 

REKLAMA NÍ ÁD www.b2b.printerra.cz 

I. ODPOV DNOST ZA VADY A ZÁRU NÍ DOBA 

1.1. Zhotovitel ru í za kvalitu jím zhotoveného zboží a odpovídá tak zákazníkovi za vady, které m lo 
zboží v dob  jeho p evzetí zákazníkem. Zákazník je povinen dodané zboží p i p evzetí pe liv
prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li zákazník, že má zboží vady, je povinen to bez zbyte ného
odkladu oznámit zhotoviteli. Neoznámí-li zákazník zhotoviteli vadu zboží bez zbyte ného odkladu, 
nelze práva z vad p iznat.  

1.2. Dále zhotovitel poskytuje na jím zhotovené zboží zákazníkovi záruku za jakost. Zárukou za jakost 
se zhotovitel zavazuje, že zboží bude zp sobilé k použití pro sv j obvyklý ú el a že si zachová své 
obvyklé vlastnosti nejmén  po záru ní dobu. Záru ní doba za íná b žet dnem p evzetí zboží 
zákazníkem. Objednává-li zákazník zboží jako spot ebitel, sjednává se záru ní doba v délce 24 

síc . V ostatních p ípadech se sjednává záru ní doba v délce 6 m síc . Zákazník je oprávn n
uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, nejpozd ji v uvedené záru ní dob . Zákazník však 
není oprávn n reklamovat zboží, které pozbylo svou zp sobilost k užívání pro sv j obvyklý ú el
nebo své obvyklé vlastnosti zavin ním zákazníka, zejména jeho užívání v rozporu s obvyklým 

elem zboží.  

II. REKLAMACE VADY 

2.1. i nedodržení smluvních závazk  zhotovitelem má zákazník právo na reklamaci.  

2.2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbyte ného odkladu po odhalení závady a v rámci 
reklama ního ízení poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou sou innost a pot ebné informace 
tak, aby oprávn nost vytýkaných závad mohla být zhotovitelem ádn  posouzena.

2.3. V rámci reklamace zákazník zašle zhotoviteli reklamované zboží a da ový doklad. Zárove  p ipojí 
informace o d vodu reklamace. V zájmu rychlého vy ízení reklamace m že zákazník využít 
reklama ní formulá , který nalezne webových stránkách, registrovaní zákazníci mohou využít 
reklama ní formulá  v jejich uživatelském ú tu. Reklamaci je možné uplatnit i osobn
v provozovn  zhotovitele na adrese Masarykova 73/74, Rudná, 252 19, kde zam stnanec
zhotovitele sepíše se zákazníkem reklama ní protokol.  

2.4. Zhotovitel tímto upozor uje zákazníka, že reklamace zaslané zhotoviteli na dobírku nebudou 
zhotovitelem p ijaty.  

2.5. Zhotovitel zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka potvrzení o obdržení reklamace 
nejpozd ji do 3 pracovních dn  poté, co reklamaci obdrží.  

2.6. Reklamaci zhotovitel vy izuje bezodkladn , nejpozd ji do 30 dn  ode dne jejího uplatn ní.
V uvedené lh  zašle zhotovitel na elektronickou adresu zákazníka zprávu, zda reklamaci uznává, 
i nikoliv. Pokud zhotovitel reklamaci uzná jako d vodnou, je povinen nejpozd ji do 30 dn  dle 

žádosti zákazníka a druhu vady dodat zákazníkovi nové i opravené zboží, poskytnout slevu z ceny 
zboží i v p ípad  odstoupení zákazníka od smlouvy mu vrátit uhrazenou cenu zboží. Zhotovitel 
zašle zákazníkovi potvrzení o vy ízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, zp sob 
a datum jejího vy ízení a bylo-li zboží opravováno, i délku opravy, nejpozd ji do 3 pracovních dn
po vy ízení reklamace.  

2.7. Pokud zhotovitel uzná reklamaci jako d vodnou, uhradí zákazníkovi cenu dopravy zboží 
k reklamaci a zárove  uhradí i dopravu opraveného i vym ného zboží zp t zákazníkovi. Pokud 
zhotovitel reklamaci neuzná, hradí cenu dopravy zboží k reklamaci zákazník. Zákazník si v p ípad
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neuznané reklamace m že zboží vyzvednout v provozovn  zhotovitele na adrese Masarykova 
73/74, Rudná, 252 19, ve výdejních boxech zhotovitele, nebo požádat o jeho zaslání zp t.
V p ípad , že zákazník požádá o zaslání zboží zp t, zašle zhotovitel zboží zákazníkovi zp t až poté, 
co zákazník uhradí cenu dopravy na ú et zhotovitele.  

2.8. Pokud došlo k zám  objednaného zboží za jiné, je t eba vrátit zhotoviteli kompletní zboží, které 
bylo zákazníkovi zasláno. Nepoda í-li se reklamaci vy ídit dohledáním a zasláním správného zboží, 
vyhotoví zhotovitel zákazníkem objednané zboží znovu nebo vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu 
zboží, nedohodnou-li se na jiném zp sobu ešení.  

2.9. i p evzetí zboží dodaného prost ednictvím p epravce je zákazník povinen vizuáln  zkontrolovat 
neporušenost obal  zboží a v p ípad  jakýchkoliv závad toto neprodlen  oznámit p epravci. 
V p ípad  shledání porušení obalu sv ícího o poškození nebo o neoprávn ném vniknutí do 
zásilky nemusí zákazník zásilku od p epravce p evzít. V takovém p ípad  sepíše s p epravcem 
protokol o poškození zásilky. 

2.10. Pokud zákazník po p evzetí zásilky se zbožím dodate  zjistí, že je obsah zboží poškozen z d vodu 
epravy, uplatní reklamaci do dvou dn  po p evzetí zásilky u p íslušného p epravce a zárove

informuje zhotovitele na adresu reklamace@printerra.cz, p ípadn  na telefonním ísle 
+420 776 197 248. 

III. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, KTERÉ NEMOHOU BÝT P EDM TEM REKLAMACE 

3.1. edm tem reklamace nemohou být následující vlastnosti zboží (nejedná se o vadu): 

a) snížená kvalita daná nízkým rozlišením dodaných obrazových soubor  (fotografií) ze strany 
zákazníka,  

b) odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si zákazník d íve nechal zhotovit 
klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) – zhotovitel upozor uje zákazníka na 
skute nost,  že  klasické  fotografie  jsou  vyráb ny  jinou  technologií  a  na  jiný  materiál  než  
digitální fotografie, nelze tak zaru it úplnou barevnou shodu,  

c) odlišná barevnost u r zných zákazníkem objednaných druh  zboží – zhotovitel upozor uje
zákazníka na skute nost, že pokud pro zákazníka vyrábí více druh  zboží, tak vzhledem 
k r zným podkladovým materiál m a r zným technologiím tisku nelze zaru it úplnou 
barevnou shodu, 

d) íznutí motivu na zákazníkem dodaných podkladech v p ípad , že zákazníkem dodané 
podklady obsahují fotografie v jiném pom ru stran, než je t eba pro zhotovení konkrétního 
zákazníkem objednaného zboží. V takovém p ípad  zhotovitel zákazníkem zaslanou fotografii 

že upravit tak, aby ji p izp sobil pro tisk na konkrétní zákazníkem objednaný podklad, 

e) keramické a strukturované výrobky (nap . hrne ky, strukturovaný papír, zdrsn né povrchy 
dárkových p edm  apod.) mohou obsahovat drobné výstupky nebo prohlubn  v glazu e,

erušení barevných linek apod. Zákazník bere na v domí, že se v tomto p ípad  nejedná o 
vadu zboží, ale o jeho vlastnosti, které vznikají p i výrob  polotovaru a nemají souvislost 
s potiskem. 

3.2. Zhotovitel nekontroluje správnost nebo vhodnost zákazníkem dodaných podklad  (text ,
obrázk , zarovnání, usazení ani jiných vlastností grafického návrhu zákazníka) – toto rovn ž
nem že být p edm tem reklamace.  

3.3. Vadou zboží není jeho b žné opot ebení nebo jeho mechanické poškození. Reklamaci rovn ž
nelze uplat ovat v záležitostech vkusu a subjektivního vnímání.  

3.4. Vadou zboží též není zm na vlastností nebo barevnosti tišt ných materiál  zp sobená jejich 
vystavením slune nímu zá ení, nebo umíst ním v nevhodném prost edí (vyšší vlhkost, teplota, 
prašné prost edí apod.) 



PRINTERRA, s. r. o., Masarykova 73/74,  252 19 Rudná, IČ: 24732664

IV. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

4.1. Smyslem tohoto reklama ního ádu je zajistit, aby zákazník nebyl na svých právech a oprávn ných 
zájmech krácen. Toho lze dosáhnout tehdy, jestliže reklama ní požadavky budou zákazníkem 
uplatn ny v as, ádn  a p i respektování vzájemných práv a povinností, jakož i p i poskytnutí 
pot ebné sou innosti obou smluvních stran.  
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íloha . 2 

STORNO PODMÍNKY www.b2b.printerra.cz
1.1. Výroba zboží objednaného prost ednictvím webových stránek je pln  automatizovaná. 

Zhotovitel s výrobou zboží zapo ne zpravidla okamžikem, kdy zákazník uhradí cenu zboží (v 
ípad  stálých zákazník  m že zhotovitel dle svého uvážení sjednat možnost úhrady ceny zboží 

následn  po jeho výrob  a dodání, a tedy v takovém p ípad  zapo ne zhotovitel s výrobou zboží 
zpravidla okamžikem odeslání objednávky do systému).  

1.2. Až do zhotovení objednaného zboží m že zákazník od smlouvy odstoupit, pokud však již 
zhotovitel zapo al se zpracováním objednávky zákazníka, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli 
ástku, která p ipadá na již vykonané práce a nahradit zhotoviteli ú eln  vynaložené náklady.  

1.3. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy ješt  p edtím, než zhotovitel zapo al se zpracováním 
objednávky, bude takové odstoupení bezplatné. 


