
 
 
 
 
 
 

                      Danfil Jewellery s.r.o., Lomová 704, 46312 Liberec 25, Česká republika, +420 485 110 116, info@danfil.cz 

Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „OP“) se 
sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro 
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese https://www.danfil.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s 
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní 
smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále 
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na 
adrese https://www.danfil.cz (dále jen „internetový obchod“). 

1.2.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo 
osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

1.4.Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

2. Registrace, objednání bez registrace 
2.1.Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do 
svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání 
zboží (dále jen „registrovaný účet“). 

2.2.Při registraci v internetovém obchodě, při objednávání zboží přes registrovaný účet a při 
objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží 
bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
registrovaného účtu. 

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám. 

Ogólne warunki handlowe 

Ogólne warunki handlowe spółki DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dalej „OWH”) z siedzibą w Libercu, 
Lomová 704, kod pocztowy 463 12, numer identyfikacyjny: 272 77 844, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem, dział C, Insert 22160, tel.: +420 
485 110 116, e-mail info@danfil.pl na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego 
znajdującego się pod adresem internetowym https://www.danfil.pl., telefonicznie oraz poza 
lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedający jest przedsiębiorcą.

1. Przepisy wstępne

1.1. OWH spółki DANFIL JEWELLERY s.r.o., (zwanej dalej „Sprzedającym“) reguluje zgodnie z 
postanowieniami § 1751 i następnych ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami 
(dalej „KC“), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupna (dalej „Umowa 
kupna“) zawartą pomiędzy Sprzedającym a osobą fizyczną (dalej „Kupujący“) za pośrednictwem 
sklepu internetowego Sprzedającego znajdującego się pod adresem https://www.danfil.pl (dalej 
„Sklep internetowy“).

1.2. Niniejsze warunki nie dotyczą przypadków, gdy kupującym jest osoba prawna lub osoba, 
która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach 
samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od OWH można uzgodnić w umowie kupna. Odbiegające 
postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

1.4. Postanowienia UM stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży.

1.5 Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza 
zakresem samodzielnego wykonywania zawodu, zawiera umowę ze Sprzedawcą lub w inny sposób 
dokonuje z nim transakcji.

2. Rejestracja, zamawianie bez rejestracji

2.1.Na podstawie dokonanej w sklepie internetowym rejestracji, Kupujący ma dostęp do swojego 
zarejestrowanego konta. Z zarejestrowanego konta Kupujący może zamawiać towary (dalej 
„zarejestrowane konto“).

2.2. Podczas rejestracji w sklepie internetowym, przy zamawianiu towarów poprzez zarejestrowane 
konto oraz przy zamawianiu towarów bez rejestracji, Kupujący zobowiązany jest do podania 
wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do 
aktualizacji danych podanych w zarejestrowanym koncie w przypadku ich zmiany. Dane podane w 
zarejestrowanym koncie i przy zamawianiu towarów za jego pośrednictwem oraz przy zamawianiu 
towarów bez rejestracji są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3. Dostęp do zarejestrowanego konta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący 
zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta 
zarejestrowanego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z zarejestrowanego 
konta.

2.5. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia zarejestrowanego konta Kupującego, w 
szczególności w przypadkach, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres 
dłuższy niż 24 miesiące lub w przypadku, gdy Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z 
Umowy sprzedaży (w tym OP).

2.6. Sprzedawca umożliwia Kupującemu zamawianie towarów bez rejestracji, bezpośrednio z 
interfejsu internetowego sklepu internetowego.
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3. Godziny otwarcia sklepu internetowego

3.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zarejestrowane konto może nie być dostępne w 
sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania 
Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

4.1. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone na interfejsie internetowym sklepu internetowego 
mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-
sprzedaży dotyczącej tych towarów. Nie stosuje się § 1732 ust. 2 KC.

4.2. Interfejs internetowy zawiera między innymi informacje o towarach, ich cenach, kosztach 
opakowania i dostawy oraz kosztach zwrotu towarów, jeżeli nie można ich odesłać zwykłą drogą 
pocztową. Ceny produktu podane są w polskich złotych (zł) w formie standardowej (tzn. przed 
ewentualnym indywidualnym dostosowaniem), łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi związanymi 
opłatami. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie 
internetowym sklepu. Waga niektórych towarów jest podana, ale jest to tylko orientacyjne i może 
nie odpowiadać rzeczywistej wadze.

4.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ostateczne ceny towarów podawane są po zaokrągleniu 
do do pełnych złotych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego w określonych sytuacjach 
może wystąpić niewielkie odchylenie od ostatecznej sumy za wszystkie zakupione towary, 
wynika to z zaokrąglenia do pełnych złotych. Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że w 
przypadku indywidualnych modyfikacji cena końcowa różni się od ceny pierwotnej w odniesieniu 
do indywidualnej modyfikacji (kształt, materiał, kolor itp.) Szczegółowy podział ceny zakupu jest 
zawsze określony w zamówieniu Kupującego.

4.4. Ceny specjalne obowiązują tylko do wyczerpania zapasów lub przez określony
czas.

4.5.Kupujący zamawia towary w sklepie internetowym poprzez formularz zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany 
danych, które Kupujący wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości identyfikacji i 
poprawy przez Kupującego błędów, które mogły wystąpić przy składaniu zamówienia. Kupujący 
przesyła zamówienie do Sprzedawcy za pośrednictwem przycisku ZAMÓW. Warunkiem ważności 
zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich danych i wymogów przewidzianych w 
formularzu.

4.6. Składając zamówienie, kupujący potwierdza swoją zgodę z pełnym tekstem OWH, jak również 
z procedurą reklamacyjną.

4.7.Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca każdorazowo potwierdza dostarczenie zamówienia do 
Kupującego poprzez potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

4.8. Sprzedawca jest zawsze uprawniony, niezależnie od rodzaju wymaganych towarów i ich ilości, 
do żądania od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na piśmie lub telefonicznie).

4.9. Umowa kupna pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia potwierdzenia 
zamówienia (przyjęcia), które Sprzedawca przesyła Kupującemu drogą elektroniczną na adres 
e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu.

4.10. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu 
umowy kupna. Koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet 
itp.) w celu realizacji zamówienia jest według normalnej stawki, zależnej od taryfy
usług telekomunikacyjnych, z których korzysta kupujący.

4.11. Kupujący nabywa prawo własności do towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu.
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4.13.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakup Towarów nie daje żadnych praw do korzystania z 
zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów Sprzedawcy lub 
innych podmiotów.

5. Warunki płatności

5.1. Cenatowaruiwszelkiekosztyzwiązanezjegodostarczeniemzgodniezumowąkupna mogą być 
zapłacone sprzedawcy w jeden z następujących sposobów:
• gotówką w godzinach otwarcia w siedzibie Sprzedającego w Libercu, Lomová 704, kod 

pocztowy 46312;
• za pobraniem w miejscu wskazanym w zamówieniu kupującego;
• przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedającego nr CZ7880400000002291112473 

prowadzony w Oberbank. (dalej „rachunek sprzedającego”) - po zaksięgowaniu pieniędzy 
na koncie Sprzedającego rozpoczyna się okres dostawy, w wiadomości do odbiorcy należy 
podać numer zamówienia jako symbol zmienny oraz nazwę Kupującego;

• bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności internetowych, w szczególności PayU, 
PayPal itp.

5.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu 
kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie 
nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. Koszty 
dostawy towaru nie mogą być określone z góry i mogą być naliczone przed zawarciem umowy 
kupna.

5.3. W przypadku określonych towarów, które normalnie nie znajdują się w magazynie, lub w 
przypadku towarów, które są dostosowane do życzeń kupującego, sprzedawca ma prawo wymagać 
od kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny zakupu produktu.

5.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze 
towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia 
umowy kupna.

5.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu 
towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności, jakim jest numer zamówienia. W przypadku płatności 
bezgotówkowej obowiązek Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełniony w momencie 
zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

5.6. Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi zamówienia 
zgodnie z pkt 4.8 OP, do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. 
Paragraf 2119, ustęp 1 KC nie ma zastosowania.

5.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być 
łączone.

6. Transport i dostawa towarów

6.1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wybór jednego z następujących sposobów dostawy:
• Odbiór osobisty u sprzedawcy - odbiór osobisty towaru jest możliwy po wcześniejszym 

uzgodnieniu pod adresem e-mail: info@danfil.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu : 
+420 485 110 116. Towar można odebrać w siedzibie sprzedawcy w Libercu, Lomová 704, kod 
pocztowy 46312, Republika Czeska.

• Odbiór osobisty od osoby trzeciej, szczególnie w sprzedaży wysyłkowej, cena podana jest w 
sklepie internetowym.

• Za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub przewoźnika, w szczególności Poczty 
Czeskiej, DPD, PPL. Cena za przesyłkę pocztową jest ustalana według aktualnego cennika 
dostawcy usług pocztowych lub przewoźnika i jest podana w sklepie internetowym.
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Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „OP“) se 
sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro 
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese https://www.danfil.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s 
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní 
smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále 
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na 
adrese https://www.danfil.cz (dále jen „internetový obchod“). 

1.2.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo 
osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

1.4.Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

2. Registrace, objednání bez registrace 
2.1.Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do 
svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání 
zboží (dále jen „registrovaný účet“). 

2.2.Při registraci v internetovém obchodě, při objednávání zboží přes registrovaný účet a při 
objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží 
bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
registrovaného účtu. 

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám. 

6.4. Wszystkie towary wysyłane są zgodnie z czasem dostawy podanym w opisie zamówionego 
towaru. W przypadku, gdy z przyczyn operacyjnych nie jest możliwe dotrzymanie terminu dostawy, 
klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo. W przypadku uzgodnienia 
sposobu dostawy na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe 
koszty związane z tym sposobem dostawy.

6.5. Czas dostawy jest zwyczajowo zależny od rodzaju towaru i może być wskazany w sklepie 
internetowym.

6.6. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru 
do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru 
towaru w momencie dostawy.

6.7. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie 
towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do 
pokrycia kosztów związanych zpowtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym 
sposobem dostarczenia.

6.8. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność 
opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić 
przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie 
do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. W przypadku przyjęcia przez 
Kupującego uszkodzonej przesyłki, zobowiązany jest on do opisania uszkodzenia w protokole 
zdawczo-odbiorczym przewoźnika.

6.9. Sprzedawca prześle Kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument 
podatkowy, niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później jednak niż w terminie 2 dni od 
otrzymania przez Kupującego towaru, chyba że dokumenty te zostaną dostarczone Kupującemu 
wraz z towarem.

6.10. W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności lub okoliczności niezależnych od 
stron, takich jak wszelkie przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają dotrzymanie uzgodnionego 
terminu dostawy, termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności; należą do 
nich w szczególności konflikty zbrojne, urzędowe ingerencje i zakazy, opóźnienia w transporcie 
i odprawie celnej, szkody transportowe, niedobory energii i surowców, spory przemysłowe i inne 
spory pracownicze z pracownikami, a także upadek ważnego, trudnego do zastąpienia dostawcy, 
epidemie. Okoliczności te uzasadniają również wydłużenie terminu dostawy, jeśli wystąpią u 
podwykonawcy.

7. Odstąpienie od umowy kupna

7.1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru 
zgodnie z § 1829 ust. 1 KC, a jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa 
kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od 
umowy musi zostać wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z 
udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszych OWU.

7.2. Odstąpienie od umowy kupna można wysłać do sprzedawcy na adres siedziby sprzedawcy: 
Liberec, Lomová 704, kod pocztowy 463 12, lub pocztą elektroniczną na adres : info@danfil.pl. 
Zwrot towaru może nastąpić tylko na adres siedziby Sprzedającego.

7.3. W przypadkach, w których kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie 
z postanowieniami § 1829 ust. 1 KC, sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy 
w dowolnym momencie do momentu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku 
sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci kupującemu cenę zakupu bezgotówkowo na konto 
wskazane przez kupującego.
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Obchodní podmínky společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „OP“) se 
sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro 
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese https://www.danfil.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s 
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní 
smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále 
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na 
adrese https://www.danfil.cz (dále jen „internetový obchod“). 

1.2.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo 
osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

1.4.Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

2. Registrace, objednání bez registrace 
2.1.Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do 
svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání 
zboží (dále jen „registrovaný účet“). 

2.2.Při registraci v internetovém obchodě, při objednávání zboží přes registrovaný účet a při 
objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží 
bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
registrovaného účtu. 

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám. 

7.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 KC nie jest uprawniony 
do odstąpienia od umowy o dostawę towaru, który został zmieniony zgodnie z życzeniem 
Kupującego.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 7.1 UP, umowa zostaje unieważniona 
od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do 
Sprzedawcy, także w tym przypadku,
w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony normalną drogą 
pocztową.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 7.1. OWH, Sprzedawca zwróci 
otrzymane od Kupującego środki finansowe w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez 
Kupującego, w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest 
również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru 
przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie poniesie 
dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca nie 
jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie 
zwróci towaru Sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez 
Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy tylko w wysokości odpowiadającej 
najtańszemu sposobowi dostawy.

7.8. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za 
uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.

7.9. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa darowizny pomiędzy 
sprzedawcą a kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy 
przez kupującego, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestaje być skuteczna, a 
kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

7.10. Sprzedawca ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w przypadku, gdy Kupujący 
nie odbierze towaru gotowego do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w terminie zgodnym 
z art. 6.7 OWH.

8. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

8.1.Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania umowy 
regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 
1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.)

8.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w chwili jego 
odbioru. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili odbioru 
towaru przez Kupującego:

• towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma 
właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze 
względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy;

• towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę dla ich użycia lub do którego towary 
tego rodzaju są zwykle używane;

• towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli 
jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorem;

• towar w odpowiedniej ilości, miarce lub wadze;
• towary spełniają wymogi przepisów.
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obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro 
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese https://www.danfil.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s 
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní 
smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále 
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na 
adrese https://www.danfil.cz (dále jen „internetový obchod“). 

1.2.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo 
osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

1.4.Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

2. Registrace, objednání bez registrace 
2.1.Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do 
svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání 
zboží (dále jen „registrovaný účet“). 

2.2.Při registraci v internetovém obchodě, při objednávání zboží přes registrovaný účet a při 
objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží 
bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
registrovaného účtu. 

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám. 

8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wynikające z niewłaściwego 
lub wadliwego użytkowania, ani za szkody z tego wynikające, chyba że takie użytkowanie jest 
zwyczajowe. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub 
nieracjonalnego obchodzenia się z towarem oraz użytkowania, które jest sprzeczne z normalnym 
użytkowaniem. Ponadto sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wagę towaru podaną na 
towarze, ponieważ waga ta jest jedynie orientacyjna i może nie odpowiadać rzeczywistej wadze 
towaru.

8.4. Jeżeli wada towaru ujawni się w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania, uważa się, że towar był już 
wadliwy w momencie otrzymania.

8.5. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia  roszczeń  z  tytułu wadliwego wykonania 
zobowiązania z wady, która wystąpiła w nowym towarze konsumpcyjnym w okresie gwarancyjnym 
wynoszącym 24 miesiące od daty jego otrzymania, chyba że producent określił inaczej.

8.6. Jako dowód gwarancji Sprzedawca wystawia na każdy zakupiony przedmiot dowód zakupu 
(fakturę) z ustawowymi danymi wymaganymi do zastosowania gwarancji (w szczególności nazwa 
przedmiotu, długość gwarancji, cena, ilość, kod jubilerski - jeśli jest określony).

9. Rozpatrywanie skarg

9.1. patrz oddzielna sekcja  https://www.danfil.pl/warunki-reklamacji/

10. Ochrona danych osobowych

10.1.patrz oddzielna sekcja https://www.danfil.pl/dane-osobowe/

11.Rozwiązywanie sporów

11.1. Kupujący jest uprawniony do przesyłania wszelkich reklamacji do Sprzedawcy drogą 
elektroniczną na adres: info@danfil.pl.

11.2. Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów właściwy jest 
Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 
20 869, adres internetowy: https://www.coi.cz/. Do rozwiązywania sporów między sprzedającym 
a kupującym wynikających z umowy można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania 
sporów znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.3. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 
120 00 Praga 2, adres internetowy: https://evropskyspotrebitel.cz/ jest punktem kontaktowym 
na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich).

11.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie pozwolenia na handel. 
Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Nadzór 
nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd 
Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie 
konsumentów, w brzmieniu późniejszym.

12. Przepisy końcowe

12.1. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie OWH. Postanowienie to nie wpływa na 
prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersjiOWH.

12.2. Jeśli stosunek ustanowiony umową zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony 
zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta 
wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.



 
 
 
 
 
 

                      Danfil Jewellery s.r.o., Lomová 704, 46312 Liberec 25, Česká republika, +420 485 110 116, info@danfil.cz 

Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „OP“) se 
sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro 
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese https://www.danfil.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s 
ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní 
smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále 
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na 
adrese https://www.danfil.cz (dále jen „internetový obchod“). 

1.2.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo 
osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 
samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní 
smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

1.4.Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

2. Registrace, objednání bez registrace 
2.1.Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do 
svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání 
zboží (dále jen „registrovaný účet“). 

2.2.Při registraci v internetovém obchodě, při objednávání zboží přes registrovaný účet a při 
objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží 
bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
registrovaného účtu. 

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám. 

12.3. W przypadku sporu strony uzgadniają właściwość czeskiego sądu sprzedawcy, tj. czeskiego 
sądu w miejscu siedziby sprzedawcy.

12.4. Jeżeli któreś z postanowień OWH jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie 
nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do 
postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa 
na ważność pozostałych postanowień.

12.5. Umowa wraz z OWH jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest 
dostępna.12.6.Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do OWH.

12.7.Kupującemu mogą być dostarczane na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu lub na 
zarejestrowanym koncie Kupującego.

Niniejsze OWH wchodzą w życie i obowiązują od 1 maja 2021 r.


