Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ se zájemce stává členem Klubu Eliya a přijímá tak tyto Obchodní
podmínky:

Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky Klubu Eliya (dále jen "OP") jsou závazné pro nákup zboží společnosti
ELIYA GARDEN s.r.o., IČ 06473822, sídlem Masarykovo nám. 35, 289 11 Pečky (dále jen „zboží“)
registrovanými členy Klubu Eliya. Člen bere tímto na vědomí, že tyto OP tvoří součást každé kupní
smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky učiněné kterýmkoliv ze způsobů uvedených v
těchto OP.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl.
ve spojení s ust. § 2158 a násl. a případně § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník").

Členství v Klubu Eliya
1. Členství v Klubu Eliya vzniká zájemci vyplněním veškerých údajů požadovaných vstupním
formulářem a Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ po prostudování těchto OP na webových stránkách
ELIYA GARDEN s.r.o..
2. Členství vzniká na dobu neurčitou. Členství je osobní, nepřevoditelné a nepřenositelné.
3. K ukončení členství dochází:
a) dohodou člena a ELIYA GARDEN s.r.o., ke dni uvedenému v této dohodě, nebo
b) výpovědí člena nebo ELIYA GARDEN s.r.o. i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba
činí 7 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
c) výpovědí ELIYA GARDEN s.r.o. bez výpovědní doby (s okamžitou účinností), bude-li člen
v prodlení se splacením jakéhokoli závazku vůči ELIYA GARDEN s.r.o. delším než 30 dní. Výpověď
členství z tohoto důvodu nemá vliv na povinnost člena uhradit veškeré do té doby vzniklé závazky
vůči ELIYA GARDEN s.r.o.., nebo
d) smrtí člena nebo zánikem ELIYA GARDEN s.r.o..
4. Výhody členství v Klubu Eliya:
a) Člen má právo objednat zboží za zvýhodněné ceny, uvedené v aktuálně platném katalogu
a ceníku.
b) ELIYA GARDEN s.r.o. členovi poskytuje podle své interní marketingové strategie bezplatně
vzorky zboží, reklamní předměty aj. dárky.
c) Náklady na dopravu zboží hradí za člena ELIYA GARDEN s.r.o. (doprava zdarma).

5. ELIYA GARDEN s.r.o. si vyhrazuje právo uzavřít jednotlivou kupní smlouvu i za individuálně
výhodnějších podmínek.
6. ELIYA GARDEN s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout členovi výhody členství podle odst. 4. písm.
a), c) tohoto článku OP (výhodnější ceny zboží a doprava zdarma) v případě, že člen platně
odstoupil od části dříve uzavřené kupní smlouvy a celková hodnota objednávky, po zohlednění
hodnoty zboží, od jehož koupě člen odstoupil, poklesla pod hodnotu 2.500,- Kč a to až do celkové
hodnoty zboží, od jehož koupě člen odstoupil.
7. Nárok na výhody členství podle odst. 4. písm. a) a písm. c) tohoto článku OP (výhodnější ceny
zboží a doprava zdarma) členovi vzniká pouze za podmínky, že objedná zboží v hodnotě nejméně
2.500,- Kč včetně.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Objednávka člena je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro zadání objednávky je platná
nabídka zboží včetně kupní ceny uvedené v aktuálním katalogu a ceníku v době přijetí objednávky
ELIYA GARDEN s.r.o.. Objednávku je možné učinit prostřednictvím elektronické pošty, SMS či
telefonicky.
2. Odesláním či jiným učiněním objednávky člen potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a vyslovuje
souhlas s jejich aktuálním zněním v plném rozsahu. Člen je okamžikem odeslání či jiným učiněním
objednávky těmito OP vázán. Dále tím člen potvrzuje, že se seznámil se zněním Prohlášení
o ochraně osobních údajů a že jeho znění bere na vědomí.
3. Vlastní náklady na prostředky komunikace na dálku, používané při objednávání zboží, nese člen
sám.
4. Kupní smlouva na základě jednotlivé objednávky vzniká okamžikem potvrzení objednávky ELIYA
GARDEN s.r.o..
5. ELIYA GARDEN s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku člena a to z jakéhokoli důvodu.
O odmítnutí objednávky je ELIYA GARDEN s.r.o. povinna člena bez zbytečného odkladu informovat.
6. ELIYA GARDEN s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740
odst. 3 občanského zákoníku.

Platební podmínky
1. Člen se zavazuje uhradit kupní cenu zboží dle těchto OP a to výhradně na dobírku. Spolu s kupní
cenou zboží je člen povinen uhradit náklady na dodání zboží prostřednictvím přepravní služby,
náklady na dodání zboží nese člen, ELIYA GARDEN s.r.o. mu je pouze přeúčtovává. Není-li dále

uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto OP kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2. Faktura za zboží bude přiložena k zásilce.

Dodací podmínky
1. ELIYA GARDEN s.r.o. se zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 pracovních dnů
ode dne uzavření kupní smlouvy (čl. III. odst. 3 OP).
2. Povinnost ELIYA GARDEN s.r.o. odevzdat členovi zboží je splněna předání zboží v řádně označené
zásilce přepravci. Nebezpečí škody na zboží přechází na člena okamžikem převzetí zboží od
přepravce.
3. Člen je povinen před převzetím zásilky od přepravce zkontrolovat její neporušenost. Nároky z vad
způsobených při přepravě je člen povinen uplatnit u přepravce.

Právo člena na odstoupení od kupní smlouvy
1. Člen má v souladu v ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit
do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží.
2. V případě odstoupení od smlouvy je člen povinen zaslat zboží na své náklady na adresu sídla
ELIYA GARDEN s.r.o.. Člen je povinen vrátit zboží, od jehož koupě odstupuje, úplné
a v nepoškozeném stavu.
3. Člen není oprávněn odstoupit od smlouvy týkající se zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím a dále zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které člen z tohoto
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
4. V případě platného odstoupení od smlouvy bude členovi cena zboží vrácena do 14 dnů od
vrácení zboží na bankovní účet člena uvedený v odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na
dodání zboží.
5. Byl-li členovi společně se zbožím dodán dárek ve smyslu čl. II. odst. 4 písm. b) těchto OP, je
darovací smlouva mezi členem a ELIYA GARDEN s.r.o. uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy členem, a to i co do části zboží dodané v rámci předmětné kupní
smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a člen je povinen spolu se
zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
6. Člen má právo obrátit se v případě sporu s ELIYA GARDEN s.r.o. se svou stížností na na orgán
mimosoudního
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7. Člen má právo využít pro své odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je zveřejněn na
webových stránkách www.eliya.cz.

Reklamace
1. Člen je povinen zjištěné nedostatky v množství nebo vlastnostech zboží vytknout ELIYA GARDEN
s.r.o. bez zbytečného odkladu po obdržení zboží (reklamace). Práva z vadného plnění může člen
uplatnit v sídle ELIYA GARDEN s.r.o. nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na webových
stránkách www.eliya.cz.
2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními
předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Společná a závěrečná ustanovení
1. Člen má povinnost ELIYA GARDEN s.r.o. informovat o každé změně svých kontaktních údajů a to
bez zbytečného odkladu poté, co k této změně dojde.
2. Člen souhlasí s tím, že znění ELIYA GARDEN s.r.o. může OP v souladu s ustanovením § 1752
občanského zákoníku jednostranně měnit či doplňovat (čímž nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP). Změna OP bude členovi oznámena zveřejněním
nového znění OP na webových stránkách www.eliya.cz. Člen má v případě nesouhlasu
s jednostrannou změnou OP právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět
s výpovědní dobou 7 dní, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení změny OP. Nevypoví-li člen
závazky dle předchozí věty, má se za to, že se změnou OP souhlasí.
3. ELIYA GARDEN s.r.o. informuje člena o způsobu zpracovávání jeho osobních údajů samostatným
dokumentem, zveřejněným na webových stránkách www.eliya.cz.
4. Pro případ, kdy člen jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nepoužije se
na takovou kupní smlouvu úprava práv a povinností spotřebitele dle občanského zákoníku a těchto
OP. V případě, že člen zamýšlí uskutečňovat další prodej zboží, je povinen a výslovně se zavazuje
splnit veškeré zákonné požadavky opravňující ho k této činnosti. Při případném dalším prodeji zboží
jedná člen vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. ELIYA GARDEN s.r.o. nepřebírá za takovou
činnost člena jakoukoli odpovědnost. Člen bere na vědomí, že v takovém případě nebude
vystupovat jako zaměstnanec nebo jakýkoli zmocněnec ELIYA GARDEN s.r.o. a není oprávněn ELIYA
GARDEN s.r.o. jakkoli smluvně zavazovat.
Tyto Obchodní podmínky Klubu Eliya jsou platné a účinné od 01.02.2019.

