Pravidla a podmínky
Obchodní společnosti GProoms s.r.o.
s bydlištěm v Brně-střed, Staré Brno, Nové sady 988/2, Česká republika
IČ: 06135641
Zapsaný do živnostenského rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl 100246 C, vložka
za prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese
www.gprooms.eu

Příslušná autorita podle §71 odst. 1 písm. 2 živnostenského zákona: Obecní úřad Hranice

Rezervační podmínky - Ubytování
Zrušení
• Pokud bude rezervace stornována nebo změněna do 14 dní před datem příjezdu, nebude účtován
žádný storno poplatek.
• Pokud bude rezervace stornována nebo změněna později nebo v případě no-show, bude účtován
100% z celkové ceny.
Záloha
Pro skupinové rezervace (3 a více pokojů) požadujeme 50% zálohu nebo úplnou platbu. Budeme vás
kontaktovat ohledně způsobu platby.
Jinak není nutný žádná záloha.

Rezervační podmínky - Vstupenky (eTicket)
Zrušení
• Žádné zrušení není možné.
• Vstupenky jsou k dispozici až po platbě online.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti GProom s.r.o. obchodní
společnost se sídlem v Brně-střed, Staré Brno, Nové sady 988/2, Česká republika, IČ: 06135641,
zapsaná v živnostenském rejstříku spravovaná oddílem, zápisem (dále jen „prodávající“), v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou ve spojení nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gprooms.eu nebo

www.motogpbrno.com (dále jen „web“), prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „rozhraní
internetového obchodu“).
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Tyto obchodní podmínky neplatí v případech, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží od
prodávajícího, je právnická osoba nebo osoba, která při procesu objednávání zboží jedná v
rámci svých obchodních operací nebo v rámci svého samostatného povolání.
Pravidla, která se liší od obchodních podmínek, lze sjednat v kupní smlouvě. Takové odlišné
předpisy mají přednost před předpisy v obchodních podmínkách.
Předpisy o obchodních podmínkách jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
Obsah obchodních podmínek může prodávající změnit nebo doplnit. Tato ustanovení nemění
práva a povinnosti vytvořené v době, kdy platila předchozí verze obchodních podmínek.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
- Po registraci kupujícího na webové stránce má kupující přístup ke svému uživateli. Z
uživatelského rozhraní si kupující může objednat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to
rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující také objednat zboží bez registrace
přímo z rozhraní internetového obchodu.
- Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen správně a pravdivě zadat
všechna data. Kupující je povinen aktualizovat data vždy, když k nim dojde. Údaje zadané
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.
- Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající
odpovídá za zachování důvěrnosti informací nezbytných pro přístup k účtu.
- Kupující není oprávněn umožnit třetím stranám používat svůj uživatelský účet.
- Prodávající může smazat uživatelský účet, zejména pokud uživatel nemá přístup ke svému
účtu déle než 5 let nebo pokud kupující neplní své povinnosti v kupní smlouvě (která zahrnuje
tyto obchodní podmínky).
- Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být vždy přístupný, zejména s ohledem
na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nezbytnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. VSTUP DO KUPNÍ SMLOUVY
- Veškerá prezentace zboží umístěná v rozhraní internetového obchodu má informační
charakter a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Vyhláška §
1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- Rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen za každý kus zboží.
Zobrazené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky. Ceny zboží
zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazeny v rozhraní internetového obchodu. Toto
nařízení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
- Rozhraní internetového obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech na balení a dodání uvedené v rozhraní
internetového obchodu jsou platné pouze tehdy, je-li zboží dodáno v rámci České republiky.
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Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rozhraní internetového
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
o Objednané zboží (kupující vloží objednané zboží do elektronického nákupního košíku
v rozhraní internetového obchodu),
o Druh platby za cenu zboží, informace o požadovaném druhu dodání zboží a
o Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka “).
Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a změnit veškeré
informace zadané v objednávce, včetně možnosti odhalit a opravit chyby vzniklé při zadávání
údajů do objednávky. Objednávka je odeslána prodejci kliknutím na tlačítko „Potvrdit
objednávku “. Údaje zadané v objednávce budou prodávajícím považovány za přesné.
Podání objednávky se považuje za takový úkon na straně kupujícího, který jednoznačně
identifikuje druh objednaného zboží, kupní cenu, kupující osobu, druh platby ceny zboží;
jedná se o závazný návrh kupní smlouvy pro obě smluvní strany. Aby byla objednávka platná,
musí být splněny následující podmínky: musí být zadány všechny požadované informace v
objednávkovém formuláři, přečtení těchto obchodních podmínek na webových stránkách a
potvrzení kupujícího, že jsou s těmito obchodními podmínkami seznámeny.
Ihned po obdržení objednávky prodávající zašle potvrzení o přijetí elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen
„e-mailová adresa kupujícího“). .
Prodávající má vždy právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně
nebo elektronicky), v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, částka kupní ceny,
odhadované náklady na doručení).
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky je platný po dobu patnácti dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne okamžikem přijetí objednávky po
odeslání prodávajícímu kupujícímu elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu.
Pokud prodávající není schopen splnit některý z požadavků obsažených v objednávce, zašle
kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku s uvedenými možnými změnami
v objednávce a vyžádá si stanovisko kupujícího.
Pozměněná objednávka bude považována za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je
uzavřena, když ji kupující přijme elektronickou poštou.
Kupující souhlasí s použitím metod dálkové komunikace při uzavírání smlouvy. Jakékoli
náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s použitím metod dálkové komunikace v
souvislosti s kupní smlouvou (náklady na připojení k internetu, náklady na telefon), nese
kupující a tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍCH PODMÍNEK
- Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží na základě kupní smlouvy může
kupující zaplatit prodávajícímu těmito způsoby:
bezhotovostní prostřednictvím kreditní karty;
- Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se od nynějška
termínem „kupní cena “i náklady na doručení.
- Prodávající nevyžaduje zálohu ani jiný podobný typ platby. Tím není dotčena úprava článku
4.6 obchodních podmínek týkající se odpovědnosti kupujícího za zaplacení kupní ceny zboží
předem.
- V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
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V případě bezhotovostní platby je kupující odpovědný za zaplacení kupní ceny přičemž
zahrnuje variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je požadavek kupujícího na
zaplacení kupní ceny splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.
Prodávající má právo požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží, zejména
pokud nedošlo k dodatečnému potvrzení objednávky od kupujícího (článek 3.8). Ustanovení
§ 2119 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku nebude použit.
Možné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
Pokud je to obvyklé v obchodních vztazích nebo pokud to vyžadují obecně závazné právní
předpisy, připraví prodávající daňový doklad - fakturu pro kupujícího o platbách provedených
na základě kupní smlouvy. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající vytvoří daňový doklad fakturu pro kupujícího po úplném zaplacení ceny zboží a zašle jej elektronickou cestou na
jeho e-mailovou adresu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné od kupní
smlouvy odstoupit:
-

Za dodání zboží, kde cena závisí na výkyvech finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a
která může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
Za dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a kde cena
závisí na kolísání finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího,
Za dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
Za dodání zboží, které se rychle kazí, a zboží, které bylo po dodání nezvratně smícháno s
jiným zbožím,
Za dodání zboží v uzavřených obalech, které kupující odstranil z obalu a z hygienických
důvodů není možné se vrátit,
Pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, pokud bylo
původní balení otevřeno,
Pro doručování novin, časopisů nebo časopisů,
V případě dodávky digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na fyzické jednotce a byl dodán po
předchozím výslovném souhlasu kupujícího před vypršením limitu pro odstoupení od
smlouvy a prodávající informoval kupujícího před uzavřením smlouvy v takovém v případě, že
nemá právo odstoupit od smlouvy.

S výjimkou případů uvedených v článku 5.1 nebo jiných případů, kdy není možné odstoupit od
smlouvy, má kupující právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku,
odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží; pokud bylo předmětem kupní smlouvy
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je tato lhůta stanovena ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v
předchozím bodě.
Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnuté prodávajícím; je
součástí přílohy obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na adresu místa
podnikání nebo provozovny prodávajícího. Regulace v čl. 11 těchto obchodních podmínek se vztahuje
na doručení odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí spotřebiteli, že odstoupení obdržel v
textové podobě bez zbytečného odkladu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě článku 5.2 obchodních podmínek je kupní
smlouva zcela zrušena. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, odpovídá za náklady spojené s vrácením zboží, a
to i v případech, kdy zboží nelze z důvodu své povahy vrátit běžnými poštovními prostředky.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
platbu obdrženou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy za
použití stejného typu platby, jako byl obdržen od kupujícího. Prodávající má rovněž právo vrátit
jakékoli plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím, nebo jako jiný druh platby, pokud s
tím kupující souhlasí a pokud pro kupujícího nevytvoří dodatečné náklady. Pokud kupující odstoupí
od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu obdrženou finanční platbu dříve, než
kupující zboží vrátí nebo poskytne důkaz o jeho odeslání prodávajícímu.
V případě poškození zboží má prodávající právo započíst jakýkoli nárok na vrácení proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
Před převzetím zboží kupujícím má prodávající právo kdykoli odstoupit od kupní smlouvy. V takových
případech vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu na bankovní účet určený
kupujícím.
Pokud je dar poskytnut kupujícímu spolu se zbožím, uzavře se dárková smlouva mezi kupujícím a
prodávajícím s podmínkou ukončení, která stanoví, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy,
dárková smlouva o takovém daru ztratí účinnost a kupující je povinen vrátit poskytnutý dárek spolu s
vráceným zbožím prodávajícímu.
5. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Pokud je typ přepravy dohodnut na základě zvláštní žádosti kupujícího, nese kupující veškerá rizika a
případné dodatečné náklady spojené s tímto typem přepravy.
Pokud je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, odpovídá kupující za převzetí zboží při dodání.
Je-li nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, z důvodů na
straně kupujícího, kupující je odpovědný za pokrytí nákladů spojených s opakovanými pokusy o
dodání nebo náklady spojené s jiným typem přepravy.
Při předání zboží od přepravní společnosti je kupující odpovědný za kontrolu, že obal zboží je
neporušený, a musí v případě jakýchkoli škod neprodleně informovat přepravní společnost. Pokud se
zjistí důkaz o narušení balení a neoprávněném přístupu ke zboží, nemusí kupující zboží převzít od
přepravní společnosti.
Provozovatel je oprávněn v případě, že Organizátor zruší Akci, Vstupenku nebo Ubytování a dohodne
se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky, Ubytování zajistí Provozovatel, účtovat Uživateli
paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti vrácením plateb za
Vstupenky/ ubytování. Poplatek je stanoven v minimální výši 5%.
6. PRÁVA V PŘÍPADĚ CHYBNÉHO VYPLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s právy v případě chybného vyplnění jsou v souladu s
příslušnými obecně uznávanými závaznými předpisy (zejména předpisy § 1914 až 1925, § 2099 až
2177 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží je při převzetí bez vady. Prodávající zaručuje kupujícímu, že
při převzetí zboží:
-

-

Zboží má takové vlastnosti, které byly sjednány, a pokud neexistuje žádná dohoda, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
vlastnosti zboží a na základě zveřejněných reklam,
Zboží je vhodné pro účely, které pro něj prodejce uvádí, nebo pro které se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
Kvalita provedení zboží odpovídá dohodnutému vzorku nebo šabloně, pokud byla kvalita
provedení stanovena na základě vzorku nebo šablony,
Zboží je ve vhodném množství, měření nebo hmotnost a
Zboží dodržuje požadavky právních předpisů.

Předpisy uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek nebudou použity pro zboží prodávané za nižší cenu
z důvodu vady, pro kterou byla sjednána nižší cena, s ohledem na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým použitím, s ohledem na použité zboží pro vadu, která odpovídá s mírou použití nebo
opotřebení, pokud k vadě došlo při převzetí zboží kupujícím nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
Pokud se vada projeví šest měsíců po převzetí zboží, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
Práva z vadného plnění uplatní kupující na adrese obchodního areálu prodávajícího, kde přijetí
reklamace závisí na sortimentu prodaného zboží nebo na obchodním místě nebo místě podnikání
prodávajícího. Za případ reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel reklamované zboží
od kupujícího.
Další práva a povinnosti obou stran týkající se odpovědnosti prodávajícího v případě vadného zboží
mohou být stanovena v reklamačních podmínkách prodávajícího.
7. OSTATNÍ PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující získá vlastnictví zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
Prodávající není ve vztahu k kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. 1 písm. E) občanského zákoníku.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv spadá do působnosti České obchodní
inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, registrační identifikační číslo: 000 20 869,
internetová adresa coi.cz.
Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrola obchodu
spadá do pravomoci příslušné obchodní agentury. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů spadá
do působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce mimo jiné vykonává
kontrolu nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
Kupující tak přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 písm. 2 občanského
zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
registrační identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále
společně dále jen „osobní údaje “).
Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to za účelem plnění práv
a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a za účelem vedení uživatelského účtu. Pokud není zvolena
jiná možnost, kupující rovněž souhlasí s tím, aby prodávající zpracoval jeho osobní údaje za účelem
zasílání informací a obchodních oznámení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
plném rozsahu tohoto článku není podmínkou, která by bránila uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že odpovídá za to, že jeho osobní údaje (při registraci, na svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené v rozhraní internetového obchodu) jsou správné a pravdivé, a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách svých osobních údajů
data.
Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatel údajů. S výjimkou
osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím poskytnuty třetím osobám bez
předchozího souhlasu kupujícího.
Osobní údaje budou zpracovávány po neurčitou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány
automatizovaným způsobem v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen, že osobní údaje byly
poskytnuty dobrovolně.
V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel údajů (čl. 9.5) nakládá se
zpracováním svých osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné z hlediska
účelu jejich zpracování, může:
-

Požádejte prodejce nebo zpracovatele údajů o vysvětlení,
Požadujte, aby prodejce nebo zpracovatel dat situaci napravil.

Pokud kupující požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen takové
informace poskytnout. Prodávající má právo požadovat za poskytnutí takových informací přiměřenou
náhradu, která nepřesáhne nezbytné náklady.
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZPRÁV A SKLADOVÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí s zasíláním informací o zboží, službách nebo podnikání prodávajícího na jeho emailovou adresu a dále souhlasí s zasíláním obchodních zpráv od prodávajícího na e-mailovou adresu
kupujícího.
Kupující souhlasí s uložením tzv. cookies na svém počítači. Pokud je možné uskutečnit nákup na
webové stránce a splnit povinnosti kupujícího z kupní smlouvy bez uložení cookies do počítače
kupujícího, může kupující odstoupit od dohody v předchozím ustanovení.
10. DODÁNÍ KOMUNIKACÍ

Oznámení týkající se vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, zejména pokud jde o odstoupení od
kupní smlouvy, musí být doručena poštou na doporučeném dopisním formuláři, pokud není v kupní
smlouvě uvedeno jinak. Oznámení jsou doručována na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a
jsou považována za doručená a účinná v okamžiku jejich doručení poštovní službou, s výjimkou
oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, pokud je odstoupení účinné, pokud oznámení
zašle kupující ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Takové oznámení, které adresát odmítl obdržet, které nebylo vyzvednuto v době, kdy bylo držené na
poště, nebo které bylo vráceno jako nedoručitelné, se rovněž považuje za doručené.
Smluvní strany mohou zasílat a přijímat obvyklou korespondenci elektronickou poštou na e-mailovou
adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího nebo zadanou do objednávky kupujícím a na emailovou adresu prodávajícího uvedenou na webových stránkách prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ
Pokud vztah uzavřený na základě kupní smlouvy zahrnuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se
dohodly, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
Pokud je některá z předpisů v obchodních podmínkách neplatná nebo neúčinná nebo se stane
neplatnou nebo neúčinnou, nahradí se neúčinná regulace předpisem, jehož význam je nejblíže k
neúčinné doložce. Neplatnost nebo neúčinnost jedné doložky nezpůsobí neplatnost jiných
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a
není přístupná.
K obchodním podmínkám je připojen vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní
informace prodejce: poštovní adresa je JIC Inmec, GProoms, Purkynova 127, Brno, Česká republika, emailová adresa: info@gprooms.eu, telefonní číslo +420 779 970 256.

