
    

CONDITIONS COMMERCIALES  

de la société commerciale 
World CZ SARL,  
avec pour siège Kroftova 391/6, 150 00 Prague 5, n° d’identification : 267
31 851, inscrite au Registre de commerce tenu par le Tribunal municipal
de Prague, dossier C 90205  

I. DISPOSITIONS INITIALES  

1. Ces conditions commerciales (ci-après « conditions commerciales »)
de la société commerciale World CZ SARL avec pour siège Kroftova
391/6, 150 00 Prague 5, n° d’identification : 267 31 851, inscrite au
Registre de commerce tenu par le Tribunal municipal de Prague, dossier C
90205, (ci-après seulement « vendeur ») définissent les droits et devoirs
mutuels des parties contractuelles apparus en relation ou en vertu du
contrat d’achat (ci-après seulement « contrat d‘achat ») conclu entre le
vendeur et l’acheteur – personne physique ou morale (ci-après seulement
« acheteur ») par l’intermédiaire du magasin en ligne du vendeur. Le
magasin en ligne est exploité par le vendeur à l’adresse internet
www.erex24.cz via une interface web (ci-après seulement « interface
web du magasin »). 

2. Les conditions commerciales régissent ensuite les droits et devoirs des
parties contractuelles lors de l’utilisation des pages web du vendeur
situées à l’adresse www.erex24.cz (ci-après seulement « page web ») et
les relations juridiques rattachées.  

3. Les conditions commerciales ne concernent pas les cas où la personne
ayant l’intention d’acheter de la marchandise au vendeur agit lors de la
commande dans le cadre de son activité commerciale ou d’entrepreneur ;
dans ce cas, c’est la loi n° 513/1991 aux termes en vigueur qui régit la
relation entre cette personne et le vendeur. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

obchodní společnosti  
World CZ s.r.o.,  
se sídlem Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5, IČO 267 31 851,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
zn. C 90205  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti World CZ s.r.o., se sídlem Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5,
IČO 267 31 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 90205, (dále jen „prodávající“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím - fyzickou či právnickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese
www.erex24.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).  

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních
stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese
www.erex24.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní
vztahy.  

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v takovém případě
se řídí vztah mezi touto osobou a prodávajícím zákonem č. 513/1991
Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.  

http://www.erex24.cz/


4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v 
kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.  

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní 
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v 
českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu 
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY  

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného 
prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného 
zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané 
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny 
tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve 
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost 
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných 
podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém 
rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít 
kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech 
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených 
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí 
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České 
republiky a Slovenské republiky, není-li dále stanoveno jinak. V 
případech, kdy má být zboží doručováno mimo území České republiky 
nebo Slovenské republiky, budou náklady spojené s balením a dodáním 
zboží sjednány individuálně.  

4. Les dispositions divergentes des conditions commerciales peuvent 
être conclues dans le contrat d’achat. Les dispositions divergentes du 
contrat d’achat ont la priorité devant celles des conditions commerciales. 

5. Les dispositions des conditions commerciales font partie intégrante du 
contrat d’achat. Le contrat d’achat et les conditions commerciales sont 
rédigés en langue tchèque. Le contrat d’achat peut être conclu en 
langue tchèque. 

6. Le texte des conditions commerciales peut être modifié ou complété 
par le vendeur. Cette disposition n’affecte pas les droits et devoirs 
apparus au cours de la validité du texte précédent des conditions 
commerciales.  

II. CONCLUSION DU CONTRAT D’ACHAT  

1. L’interface web du magasin contient une liste de marchandise 
proposée à la vente par le vendeur,  y compris l’indication des prix des 
articles proposés. L’offre et les prix de cette marchandise restent en 
vigueur le temps de leur affichage sur l’interface web du magasin. Cette 
disposition ne limite pas la possibilité pour le vendeur de conclure un 
contrat d’achat à des conditions individuelles. Toutes les offres de vente 
de la marchandise placée sur l’interface web du magasin sont sans 
engagement et le vendeur n’est pas obligé de conclure un contrat 
d’achat pour cette marchandise.  

2. L’interface web du magasin comprend également des informations sur 
les frais liés au conditionnement et à la livraison de la marchandise. Les 
informations sur les frais liés au conditionnement et à la livraison de la 
marchandise  sont valables uniquement si la marchandise est livrée sur 
le territoire des Républiques tchèque et slovaque, s’il n’est pas stipulé 
autrement plus loin. Dans les cas où la marchandise doit être livrée en 
dehors du territoire des Républiques tchèque et slovaque, les frais liés 
au conditionnement et à la livraison seront négocié individuellement.  



3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve 
webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména 
informace o:  

3.1. objednávaném zboží,  

3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu 
doručení objednávaného zboží a  

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

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno 
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s 
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při 
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu 
kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit Gopay“ nebo „Objednat a 
zaplatit (ČP)“ nebo „Objednat a zaplatit (GLS)“ dle kupujícím zvoleného 
způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím 
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky 
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v 
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).  

3. Pour commander la marchandise, l’acheteur remplira le formulaire de 
commande sur l’interface web du magasin. Le formulaire de commande 
contient notamment des informations sur :  

3.1. la marchandise commandée,  

3.2. le mode de paiement du prix d’achat de la marchandise, la livraison 
souhaitée de la marchandise commandée et  

3.3. les informations sur les frais liés à la livraison de la marchandise (ci-
après seulement                     « commande »). 

4. Avant l’envoi de la commande au vendeur, l’acheteur peut contrôler et 
modifier les données qu’il y a inscrites, et cela même en ce qui concerne 
sa liberté de l’acheteur d‘y relever et modifier les erreurs apparues lors 
du renseignement des données de la commande. L’acheteur enverra la 
commande au vendeur en cliquant sur le bouton « Commander et payer 
Gopay » ou « Commander et payer (poste tchèque) » ou encore « 
Commander et payer (GLS) » suivant le mode de paiement choisi par 
l’acheteur. Les données indiquées dans la commande seront 
considérées comme correctes par le vendeur. Dès sa réception, le 
vendeur confirmera la réception de commande à l’acheteur par voie 
électronique à l’adresse e-mail de l’acheteur indiquée sur l’interface 
d’utilisateur ou sur la commande (ci-après seulement « adresse 
électronique de l‘acheteur »). 


