
Úplné pravidla akce „Dárky bez obav“ 
 

1. Tento dokument obsahuje podmínky akce nazvané „Dárky bez obav“ (dále jen „Akce“). 

Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – Prštné, Kútiky 

637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“). 

 

2. Akce „Dárky bez obav“ (dále jen Akce) se vztahuje na veškeré zboží, které je v nabídce 

internetového obchodu Kasa.cz. 

 

3. Akce se vztahuje pouze na to zboží, které je zakoupeno v době od 22. 10. 2018 do 24. 

12. 2018. 

 

4. Produkt může být vyměněn v rámci této Akce pouze na základě následujících podmínek: 

• Produkt na výměnu musí Organizátor obdržet nejpozději do 13. 1. 2019. 

• Produkt je možné vyměnit za produkt stejné nebo vyšší hodnoty. 

• Pokud zákazník zaplatí za produkt na webu Kasa.cz, musí vrátit nebo vyměnit 

produkt pouze tak, že jej zašle poštou na Centrální reklamační oddělení: HP 

TRONIC Zlín, spol. s r. o., Reklamační oddělení, hala DC6, Poděbradská 772, 250 

90 Jirny. Zboží musí být nerozbalené (v původním neporušeném obalu), 

nepoužité a nepoškozené a musí být opatřeno fakturou, kterou zákazník obdržel 

při nákupu zboží. 

• Pokud zákazník zaplatí za produkt při osobním odběru na výdejním místě 

KasaPOINT (uvedeném na této stránce https://www.kasa.cz/o-nas/vse-o-

nakupu/osobni-odber/vydejni-mista-kasapoint/), musí vrátit nebo vyměnit 

produkt na stejném výdejním místě, na kterém proběhla platba. Zboží musí být 

nerozbalené (v původním neporušeném obalu), nepoužité a nepoškozené a musí 

být opatřeno fakturou, kterou zákazník obdržel při nákupu zboží. 

 
5. Zákazníkovi se na základě této akce nad rámec zákonného práva na odstoupení od smlouvy 

dle § 1829 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, poskytují tyto nároky: 

- Po uplynutí zákonné lhůty 14 dní na odstoupení od smlouvy může zákazník 

vyměnit zakoupené zboží nebo požádat o vrácení peněz až do 13. 1. 2019. V 

případě zaslání poštou rozhoduje datum odeslání. 

Přičemž zákonná práva a nároky zákazníka jako spotřebitele vycházející především z 

Občanského zákoníku a jeho ustanovení § 1829 a následující tím zůstávají nedotčena. 

 

6. Služba je bezplatná, zákazník nemusí hradit jakékoli další poplatky, aby mohl využít možnosti 

výměny zboží za podmínek této Akce. Zákazník hradí náklady, které vynaloží na odeslání 

zboží, které si přeje vyměnit. 

 

7. Výměna zboží dle podmínek této Akce se považuje za jednostranný právní úkon zákazníka – 

odstoupení od smlouvy. Zároveň se zákazník zavazuje uzavřít novou kupní smlouvu, jejímž 

předmětem je nové zboží, které si vybral. Na základě tohoto úkonu je prodávající povinen 

umožnit zákazníkovi výměnu zboží dle vlastního výběru z internetového obchodu Kasa.cz. 

Zboží může být vyměněno pouze za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Náklady při 

zaslání zboží prodávajícímu nese zákazník. Akci nelze kombinovat s ostatními marketingovými 
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akcemi typu Doprava zdarma. Zákazníkovi je vystaven opravný daňový doklad na kupní 

částku a na náklady, které vynaložil při koupi zboží. Zároveň je vystaven nový daňový doklad s 

uvedením nové kupní částky za zboží, které si zákazník vybral, a s uvedením nákladů na 

dodání nového zboží. Zákazníkovi se nehradí částka uvedená na opravném daňovém dokladu. 

Souhrnná částka na opravném daňovém dokladu je ponížena o souhrnnou částku, která je 

uvedena na novém daňovém dokladu. Zákazník hradí výsledný rozdíl. 


