
Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek  
 
 
Zvláštní obchodní podmínky pro službu Stromovka v pikniku  
 
Prodávající:  
 
Tomáš Kočí, se sídlem Akátová 890, 252 62 Horoměřice, IČ 70579962 
 
adresa provozovny: U studánky 253/27, 170 00 Praha 7 – Bubeneč 
 
kontaktní mail pro zákazníky: 
tojeta@stromovkavpikniku.cz,   
objednávky@stromovkavpikniku.cz 
 
 
Pro službu Stromovka v pikniku platí kromě všeobecných obchodních podmínek 
následující ustanovení: 
 
1.  Z nabídky e-shopu na webové adrese www.stromovkavpikniku.cz si kupující 
objedná libovolné zboží, které mu v níže uvedené lhůtě bude prodávajícím připraveno 
k osobnímu odběru v provozovně na adrese U studánky 253/27, 170 00 Praha 7 – 
Bubeneč. 
 
2. V případě zájmu kupujícího bude toto zboží předáno v piknikovém koši, jenž bude 
kupujícímu zapůjčen na sjednanou dobu.   
 
3. Platba za zboží na piknik je akceptována pouze předem online platbou na webovém 
rozhraní prodávajícího. Okamžikem zaplacení předmětného zboží je uzavřena kupní 
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.  
 
4. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) občanského zákoníku nelze odstoupit 
od smlouvy u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. chlebíčky, zákusky, 
sendviče,  čerstvé saláty apod.) nebo u zboží, které není možné z hygienických 
důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný 
obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci 
zboží).  Postup při případném odstoupení u ostatního zboží upravují Všeobecné 
obchodní podmínky prodávajícího. 
 
5. Má-li kupující zájem o zapůjčení piknikového koše, zavazuje se uhradit 
prodávajícímu při jeho převzetí v provozovně zálohu ve výši 1000,- Kč. Prodávající 
akceptuje platbu této zálohy v hotovosti či platební kartou. V případě vrácení 
nepoškozeného koše do provozovny bude kupujícímu vrácena tato záloha v plné výši, 
v případě poškození, znečištění či nevrácení  koše bude způsobená škoda započtena 
proti zaplacené záloze.  
 
6. Prodávající se zavazuje připravit kupujícímu objednané zboží k osobnímu odběru 
ve sjednané  lhůtě, nejdříve však za ......... hodin od doručení objednávky. Součástí 
piknikového koše, pokud bude zapůjčen,  budou kromě objednaných potravin a 
nápojů i chladicí média, která je kupující povinen vrátit spolu s košem. 



 
7. Kupující je povinen při převzetí koše zkontrolovat jeho obsah a případné své  
výhrady k obsahu, množství a kvalitě zboží  sdělit prodávajícímu v místě převzetí 
koše. Kupující bere na vědomí, že potraviny podléhající rychlé zkáze (např. 
chlebíčky, zákusky, sendviče,  čerstvé saláty apod.) jsou určeny k okamžité 
konzumaci a  je na ně poskytována záruka v trvání 24 hodin, a to pouze za 
předpokladu, že budou uchovávány při teplotě do 5 st. C. Na ostatní balené potraviny 
a nápoje se poskytuje záruka v délce jejich  použitelnosti či minimální trvanlivosti, 
uvedené na jejich originálním obalu, a to za předpokladu skladování v podmínkách na 
těchto obalech uvedených.  Postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád 
prodávajícího. 
 
8. Kupující se zavazuje vrátit nepoškozený piknikový koš do provozovny ve lhůtě 
do...........hodin od jeho převzetí, není-li mezi stranami výslovně ujednáno jinak.  
 
9. Prodávající je povinen vzhledem k epidemiologické situaci piknikový koš 
pravidelně dezinfikovat. 
 
10. V ostatním platí pro tuto službu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
všeobecné obchodní podmínky  a reklamační řád prodávajícího. 
 
11. Tyto zvláštní obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.4.2021 
 
 


