1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Yogalin s.r.o. ,
se sídlem Na Malé Šárce 795, Nebušice, 164 00 Praha, identifikační číslo: 07741391, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306135 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístěné na internetové adrese https://www.yogalinaylin.com/ (dále jen „webová stránka“), a
to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že
jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v
rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít
informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru k této tematice.

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

1.4. 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.

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

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese
http://www.yogalinaylin.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře
objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.yogalinaylin.com. Prodejní formulář obsahuje
vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě. Po přijetí objednávky zašle
prodávající kupujícímu na emailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky, cenu včetně uvedení
poplatků a způsob platby. Poté kupující objednávku potvrzuje. Kupující je povinen objednávku před
jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a
kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje
poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním
objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce
http://www.yogalinaylin.com, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služby a případné náklady spojené s jejím dodáním dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201565517/2010, vedený u
společnosti Yogalin s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. Prodávající sdělí kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím,
než kupující učiní závaznou nabídku také údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou
platbu, je-li vyžadována.

3.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno
jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DORUČENÍ SLUŽBY A DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U služeb poskytovaných elecktronicky (zejména přes internet) se dodáním rozumí zaslání
přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou
v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. U služeb poskytovaných osobně
naživo se dodáním rozumí uskutečnění služby ve daném termínu.
4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to
nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje kupující
provedením objednávky souhlas.

5. REKLAMACE

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z
vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při poskytnutí nemá vady. V případě, že služba při
poskytnutí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

5.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do šesti
měsíců od poskytnutí služby.

5.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email aylinklaudie@gmail.com Součástí reklamace by mělo být
přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

5.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. Není-li
oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení
kupní ceny v plné výši.

5.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného
opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které
mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému
internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu,
kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud
kupující o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil zejména poskytnutím
nesprávných nebo neúplných informací.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž 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 odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, není to však Vaší povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo
jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
aylinklaudie@gmail.com.

6.2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v
případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6.4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá
strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této
smlouvy považuje:

– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 14 dnů po době splatnosti,
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.1.2. OP) ze strany zákazníka

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.

7.2. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti jógy a
zdravého životní stylu. Veškeré informace na www.yogalinaylin.com a jeho součástech jsou pouze
návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v
praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Prodávající nenese jakoukoliv
odpovědnost za ztrátu dat. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu
on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím
obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na
odpovědnost prodávajícího neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně
zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.

7.3. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální
konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách
třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího
spojujenasjoga.cz.

9.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním
řízení obecnými soudy České republiky.

9.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních
stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových
stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Malé Šárce 795, 164 00, Praha 6,
adresa elektronické pošty aylinklaudie@gmail.com, telefon 0042 0 603 184 768.

