
Obchodní      podmínky  

provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webů-
obchodů s možností objednání  zboží ,které jsou uvedeny dole 

provozovatel:
GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská 728/2Praha 10100

Zapsaná ve vložce C 178803 vedená u Městského soudu v Praze
Leoš Nováček

IČ : 28579097 CZ 28579097
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona.

Tyto  obchodní  podmínky  blíže  vymezují  a  upřesňují  práva  a  povinnosti  prodávajícího
(provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou
uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se
vztahy  obchodními  podmínkami  neupravené  při  koupi  výrobku  od  1.  1.  2014
novým občanským zákoníkem zák. č. 89/2012 Sb a dále s platnými zákony, které jsou   v
souladu s právním řádem České republiky. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a potvrzuje odesláním objednávky, že s nimi
souhlasí.  Na  tyto  obchodní  podmínky  je  Kupující  dostatečným  způsobem  před  vlastním
uskutečněním  objednávky  upozorněn  a   má  možnost  se  s  nimi   před  uzavřením  své
 objednávky předem seznámit.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti  nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.   Obchodní
vztah  mezi  prodávajícím  a  kupujícím,  který  není  konečným  spotřebitelem,  se  řeší 
individuálně podle jiných sjednaných podmínek a platných   zákonů, které jsou   v souladu s
právním  řádem  České  republiky.  To  znamená,  že  prodávající  má  právo  a  je  oprávněn
jednostranně odmítnout  uzavření  kupní  smlouvy.  O této  skutečnosti  informuje  kupujícího
písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Přehled možných způsobů platby a doručení zásilek a jejich ceny s DPH Osobní vyzvednutí
na pobočce je možné pouze v Olomouci platbou v hotovosti.  (možné až po domluvě času
odběru) Doručovací služba PPL - normální balík – dobírka 120 -800 Kč dle váhy a počtu
balíků zboží  Kč. V České republice se platí účet na GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská 
728/2 Praha 10100 IČ : 28579097 CZ 28579097 vedený u KB Olomouc nebo u Sberbank CZ
číslo účtu zasíláme s vystavenou fakturou. 

Na SK přepravní společnost DHL

Na  Slovensko  požadujeme  platbu  předem  na  učet  EUR  v  CZ,  číslo  účtu  zasíláme
s vystavenou  fakturou   platí  se  na  účet  vedený  u  SK  banky.  Při  převodu  EUR dejte  do
poznámek Vaše příjmení a jako variabilní číslo použijte číslo objednávky. Po obdržení peněz
na náš učet převod trvá cca 2 dny zasíláme DHL k Vám domů zdarma, doba dodání  je cca 2
pracovní dny.
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Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech
podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě,
zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů.Dodací

lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí
nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.V případě, že objednané zboží nebude na skladě

nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín
dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení

kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě
plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k
přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční
prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím  se  shromažďováním,  uchováním  a  zpracováním  osobních  údajů  obsažených
v tomto formuláři správcem, společností GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská 728/2Praha
10100  (příp. jeho zaměstnanci či jiným subjektem) pro účel stanovený níže. Tento souhlas
uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne
udělení  souhlasu.  Zároveň  jsem  si  vědom/a  svých  práv  podle zákona  č.  101/2000  Sb.,
o ochraně osobních údajů, zejména ustanovení § 12 a 21 Se všemi vyplněnými částmi tohoto
formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně. Subjekt údajů tímto projevuje výslovný souhlas s tím, že správce je oprávněn
předat správu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních  údajů, jinému  správci.  Správce  tímto  prohlašuje,  že  poskytnuté  osobní  údaje
nemohou  být  zpřístupněny  jakýmkoliv  třetím  osobám vyjma  osob  výše  uvedených.  Účel
zpracování osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři  shromažďovány a zpracovávány pro účely
kontaktování  subjektu  údajů,  který  si  objednal  zboží,  a  to  za  účelem zaslání  objednaného
zboží,  popřípadě  upřesnění  objednávky.  Dalším  účelem  je  zasílání  obchodních  sdělení
subjektu  údajů  prostřednictvím  elektronických  prostředků  podle  zákona  č.  480/2004  Sb.,
o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně
zašle  správci  informaci  o tom,  že  si  nepřeje,  aby mu byly  obchodní  informace správcem
nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře
mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na
základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to
i po skončení  pracovního poměru nebo prací.  Poskytnuté údaje  budou sloužit  výlučně pro
potřeby společnosti  GLORIA IMPORT CZ s.r.o. Správce tímto informuje subjekt údajů o
jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to zejména



následujících: Subjekt údajů může požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a
správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.
A právech vyplývajících z § 21

§ 21
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2)  Je-li  žádost  subjektu  údajů  podle  odstavce  1  shledána  oprávněnou,  správce  nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt
údajů právo obrátit se přímo na Úřad.
(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na
Úřad přímo.
(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková
újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
(6)  Došlo-li  při  zpracování  osobních  údajů  k  porušení  povinností  uložených  zákonem  u
správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů
podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí,
pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
Jsem si  vědom(a) toho, že výše uvedené souhlasy jsou dobrovolné a jsem oprávněn(a) je
neudělit informace
.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce
(dále  jen  zboží).  Váhy,  rozměry,  kapacita,  ceny,  výkony  a  ostatní  údaje  obsažené  na
stránkách www.megatrampoliny.cz  katalozích,  prospektech  a  jiných  tiskovinách  jsou
nezávaznými údaji,  pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné..  (GLORIA
IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská 728/2Praha 10100 dále jen prodávající) se zavazuje, že bude
svým odběratelům dodávat zboží:

Místo plnění

Pokud  není  uvedeno  jinak  místem  plnění  je  prodejní  sklad  prodávajícího  Olomouc
Rooseveltova  115  77900  Olomouc.  Při  osobním  odběru  zboží  je  kupující  povinen  ve
výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou
než  kupujícím  je  odebírající  osoba  povinna  se  prokázat  zplnomocněním  kupujícího,
vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.
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Objednání zboží, uzavření smlouvy

   nezávadné v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,   
 vyhovující  normám,  předpisům  a  nařízením  platným  na  území  ČR,   vybavené  českými
příbalovými letáky nebo návody k použití je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí. Uzavření kupní smlouvy   vznikne závaznou objednávkou kupujícího a následně
potvrzením této  objednávky prodávajícím, následné potvrzení probíhá

většinou e-mailem na  emailovou adresu kupujícího.  Tato   smlouva je poté navíc stvrzena
dodáním zboží Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny,
náklady  na  přepravu,  vzdálenosti  apod.),  vždy  oprávněn  žádat  kupujícího  o  autorizaci
objednávky  vhodným  způsobem,  např.  telefonicky  či  písemně.  Odmítne-li  prodávající
objednávku  požadovaným  způsobem  autorizovat,  považuje  se  objednávka  za  neplatnou.
Je-li  mezi  účastníky  uzavřena  dlouhodobá  rámcová  písemná  kupní  smlouva,  elektronická
objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při
podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na
jeho internetové stránce.

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách   www.megatrampoliny.cz  jsou platné v okamžiku
objednání.  Prodávající  si  vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen  v  případě změny
peněžních  kurzů,  výrazném  nárůstu  inflace  nebo  při  výrazných  změnách  dodavatelských
podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou
 teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího
nebo  uhrazením  v  hotovosti  u   prodávajícího  popřípadě  dobírkou.  V případě  nedodržení
jakékoliv  platební  lhůty  je  kupující  povinen  zaplatit  prodávajícímu poplatky  z  prodlení  z
hodnoty  včas  nezaplacené  částky  ve  výši  0,2  %  za  každý  den  prodlení.  Prodávající  si
vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená
na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Převzetí  zboží  kupujícím  je  zásadně  možné  až  po  jeho  úplném  zaplacení,  pokud  není
dohodnuto  jinak.  K  ceně  zboží  je  připočítána  cena  dopravy,  pokud  se  na  cenu  dopravy
nevztahuje  poskytnutá  sleva

Záruka,výměna zboží -práva z vadného plnění –reklamace 

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, v platném znění).

Prodávající  odpovídá  spotřebiteli,  že  věc  při  převzetí  nemá  vady.  Zejména  prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany
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ujednaly, a chybí-li toto 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, avšak 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. 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 24 měsíců od převzetí. Projeví-li
se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy-reklamace

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání
důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od 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). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu kupujícím
prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a to písemně  na  adresu  uvedenou
v záhlaví   nebo e-mailem, který  uveden jako kontaktní v  potvrzené objednávce. V případě,
že  kupující  dle  předchozích  odstavců  odstoupí  od  smlouvy,  vrátí  prodávající  peněžní
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující  dodatečné náklady na dodání
zboží vzniklé v důsledku

kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží)
do  14 dnů  od  odstoupení  od  kupní  smlouvy  kupujícím,  a to  zasláním  na  bankovní  účet
kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li 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. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 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. Pokud to již není 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
(opotřebováno), může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst
svůj nárok na vrácenou kupní cenu. 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 Právo na odstoupení od
smlouvy spotřebitel  v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména
v případě smluv: 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, o
dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu,  o  dodávce zboží,  které  podléhá  rychlé zkáze,  jakož i  zboží,  které  bylo  po dodání
nenávratně  smíseno  s  jiným zbožím,  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,  o  dodávce  zboží  v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal. Záruční doba začíná běžet ode dne předání
zboží  kupujícímu nebo  konečnému  uživateli  při  prodeji.  Prodávající  poskytuje  záruku  za
jakost  a  úplnost  dodávky.  Zboží  je  dodáváno  se  zárukou  minimálně  24  měsíců.  Zjistí-li
kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez
zbytečného odkladu,  od převzetí zboží. Na základě jeho žádosti mu bude zaslán reklamační
list pro písemné upřesnění reklamace. Reklamační list, musí obsahovat datum dodání zboží,
název  výrobku,  reklamované  množství,  popis  závady  a  návrh  na  vyřízení  reklamace.
Prodávající  se vyjádří  k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího prvního obdržení,  kdy se o
reklamaci dozvěděl.

Zrušení objednávky – dobírky -smluvní podmínky

Zavazuji  se,  že   pokud si  nevyzvednu nebo nezaplatím svoji  objednávku – dobírku   svoji
vinnou, souhlasím s tím, aby mě byly naúčtovány náklady se zasíláním  viz dole.
 Dle  našich  smluvních   obchodních  podmínek  je  každá  objednávka  je  závazná   viz  nový
 občanský  zákoník  zák. č. 89/2012 Sb  s   dalšími platnými zákony, které jsou  v souladu s
právním řádem České republiky. Zákazníci, kteří si objednají zboží a  nevyzvednou -nezaplatí
objednanou   zásilku  –objednávku-dobírku   ,  případně  si   následně  znovu  nevyzvednou
vyexpedovanou zásilku na dobírku po těch bude  požadováno uhrazení vzniklých nákladů na
expedici zboží a manipulační poplatek včetně smluvní pokuty ve výši 500,- Kč  + poštovné.
 Odesláním  objednávky  zákazník  –objednavatel  souhlasí  s  našimi obchodními
podmínkami     a s úhradou  smluvní pokuty v této výši. Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené
 pohledávky, včetně smluvních pokut budou podstoupeny- předány právnímu zástupci nebo
agentuře  pro  vymáhání   pohledávek,  včetně  všech  nákladů  s  tím  spojených.  Objednávku
můžete stornovat písemně e-mailem  do max. 24 hod. od objednání. 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den
odeslání  elektronické  objednávky  tehdy,  není-li  mezi  účastníky  písemně  dohodnuto  něco
jiného. Při  trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má
kupující  právo  odstoupit  od  smlouvy,  dojde-li  po  podpisu  smlouvy  k  podstatné  změně
podmínek.  Odešle-li  objednávku  po  dni,  v  němž došlo  ke  změně  podmínek,  platí,  že  se



změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje
se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez
výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně
příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li
v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní
smlouvy) je kupující  po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.   V případě
nevyzvednutí  zásilky  se  kupující  zavazuje  uhradit  veškeré  náklady  na  přepravu  zboží.
Smluvní strany objednavatel – provozovatel /  dále jen smluvní strany/ se výslovně dohodly,
že  veškeré  majetkové spory,  které  by v  budoucnu vznikly  s  uzavření  objednávky,  včetně
otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv z objednávky, dodání, nepřevzetí  (dále
jen spory) budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů,
jak to umožňuje zákon č.  216/1994 Sb.,  o rozhodčím řízení a  výkonu rozhodčích nálezů.

Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce (rozhodci) zásadně jmenovaný
společností   firmou  GLORIA  IMPORT  CZ  s.r.o  Ukrajinská  728/2Praha  10100  jako
provozovatelem  webu www.megatrampoliny.cz V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona
č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění
dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení budou  upraveny v jednacím řádu
pro rozhodčí  řízení,  vydaném jmenovaným rozhodcem. Smluvní  strany výslovně pověřují
jmenovaného  rozhodce,  který  bude  vybrán  společností  GLORIA  IMPORT  CZ  s.r.o
Ukrajinská 728/2Praha 10100    že spor může  rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále
se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., že
doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí na adresu bydliště/sídla
stran,  jak  je  uvedeno  v objednávce  objednavatele.  Pokud  doručovaná  písemnost  není  u
subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po
dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se
adresát o tomto doručení nedozvěděl.

Na  adresu  téhož  bydliště/sídla  stran  uvedeného  v  objednávce  smluvní  strany  výslovně
požadují doručovat rozhodnutí vydaná rozhodcem v rozhodčím řízení ve smyslu ust. § 46
odst. 1, 5, 6 o.s.ř.  Obě dvě strany budou před zahájením řízení seznámeni s jednacím řádem
pro  rozhodčí  řízení,  ,  což  výslovně  potvrzují  a  stvrzují  svojí  objednávkou,  kde  uvádějí
veškeré údaje – iniciály  pro zaslání.

GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská 728/2Praha 10100
Provozní sklady Rooseveltova 115 77 900 Olomouc

V Praze 1.1 2014
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