
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt údajů tímto uděluje dodavateli (správci údajů) a jeho zpracovatelům svůj 
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek.
 
Osobní údaje subjektu údajů, k jejichž zpracování je udělován souhlas: 
a) identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, u podnikatelů 
navíc IČO, sídlo podnikání); 
b) kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa); 
c) specifikace služby, kterou subjekt údajů čerpá, nebo o kterou má zájem.

Účel a doba zpracování: 
a) Zasílání jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení šířených 
elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, týkajících se jakýchkoliv 
produktů a služeb správce údajů či jiných osob, a to po dobu trvání smluvního 
vztahu se správcem údajů a po dobu 2 let po jeho ukončení, přičemž pokud  
k uzavření smluvního vztahu nedošlo, tak po dobu 1 roku od získání osobních údajů;
b) Kontaktování za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů  
a marketingových kampaní, včetně následného obchodního a marketingového 
zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to po dobu trvání smluvního 
vztahu se správcem údajů a po dobu 2 let po jeho ukončení, přičemž pokud  
k uzavření smluvního vztahu nedošlo, tak po dobu 1 roku od získání osobních údajů;

c) Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů dalším osobám tvořícím koncern se 
společností TG Community Holding a.s. a/nebo ARMEX ENERGY a.s. (jde zejména 
o tyto osoby: ARMEX ENERGY a.s., IČO: 27266141, CUP Kominictví s.r.o., IČO: 
08232211, TGC Servis s.r.o., IČO: 05512514), přičemž tyto osoby budou v roli 
správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty za účelem dalšího zpracování 
těmito osobami, zejména za účelem oslovení subjektu údajů s jakýmikoliv 
obchodními a marketingovými nabídkami. Doba zpracování osobních údajů pro 
tento účel je doba trvání smluvního vztahu se správcem údajů a pokud k uzavření 
smluvního vztahu nedošlo, tak po dobu 3 let od získání osobních údajů. 

Subjekt údajů má svobodnou volbu souhlas udělit či neudělit, přičemž udělením 
souhlasu není podmíněno poskytování služeb či dodávka produktů ze strany 
správce údajů či jiné osoby. Pokud chce subjekt údajů výše uvedený souhlas 
jakkoliv upravit či omezit, má možnost tak učinit formou poznámky do formuláře. 
Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od okamžiku jeho 
udělení. Správce údajů rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí 
na míru nezbytně nutnou s ohledem na účely zpracování. Subjekt údajů je 
oprávněn poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, 
a to i z části, popř. jej omezit. Odvolání (omezení) souhlasu může být učiněno 
osobně v provozovně správce údajů, formou elektronické komunikace, či 
v listinné podobě na adresu sídla, či jiným vhodným způsobem. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 
před jeho odvoláním.

PRODÁVAJÍCÍ: ARMEX SLUŽBY s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno. IČO: 14405181., DIČ: CZ14405181.
Vedená Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 128156.

E-mail: sporice@armexsluzby.cz
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ID konzultanta

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

MístoDatum

Jméno a příjmení 

Obec / město

Poštovní směrovací číslo (PSČ)

Č.p. / č.o.

E-mail

Telefon            

Nezasílat obchodní sdělení

Ulice

KUPUJÍCÍ

/

Jsme součástí skupiny ARMEX SLUŽBY s.r.o. | Vídeňská 995/63, 639 00 Brno | www.armexsluzby.cz

OBJEDNÁVKA SPOŘIČŮ VODY KAPKU ŠETŘÍM

   x SADU A (2× spořič s VNITŘNÍM závitem, 1× sprchový závit, 1× univerzální klíč)

Cena celkem s DPH Kč

Potvrzením objednávky dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k uzavření kupní 
smlouvy na dané spořiče vody. Prodávající Kupujícímu zašle objednaný produkt 
za uvedenou kupní cenu na dobírku. Potvrzením objednávky Kupující potvrzuje, že 
se seznámil s předsmluvními informacemi a zásadami zpracování osobních údajů.

NÁKUPEM SPOŘIČŮ VODY KAPKU ŠETŘÍM VÝZNAMNĚ 
SNÍŽÍTE SPOTŘEBU PITNÉ VODY VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI 
A TAKÉ ENERGIE POTŘEBNÉ K JEJÍMU OHŘEVU.

SPOŘIČE VODY SNÍŽÍ SPOTŘEBU VODY AŽ O 40 %.

Zvolte sadu spořičů (1000 Kč s DPH/sada):

   x SADU B (2× spořič s VNĚJŠÍM závitem, 1× sprchový závit, 1× univerzální klíč)

   x SADU C (1× spořič s VNITŘNÍM závitem, 1× spořič s VNĚJŠÍM závitem, 1× sprchový závit, 1× univerzální klíč)

   x spořič s vnitřním závitem

   x spořič s vnějším závitem

   x spořič se sprchovým závitem

   x univerzální klíč
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PRODÁVAJÍCÍ 
ARMEX SLUŽBY s.r.o., se sídlem Vídeňská 995/63, 639 00 Brno,
IČO: 14405181
Vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 128156
Internetové stránky: www.armexsluzby.cz, e-mail: sporice@armexsluzby.cz
Pokud zákazník objedná zvolenou sadu spořičů vody, tak mezi společností  
ARMEX SLUŽBY s.r.o., jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím 
dochází k uzavření kupní smlouvy na daný spořič vody v požadované 
konfiguraci (sada sestávající ze 4 zvolených kusů), který se instaluje na 
baterii umyvadla nebo dřezu a díky kterému lze dosáhnout úspory na pitnou 
vodu. Zákazníkovi na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká povinnost 
prodávajícímu uhradit zvýhodněnou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč vč. DPH 
za jednu sadu spořičů vody. Sjednaná kupní cena je konečná a je včetně 
všech daní, poplatků a nákladů na dopravu. Záloha není vyžadována. 

Prodávající zákazníkovi zašle daný produkt za sjednanou kupní cenu 
na dobírku (hradí se hotovostně či bezhotovostně dle volby zákazníka). 
Zákazník má však právo bez povinnosti cokoli uhradit produkt nepřevzít  
a kupní smlouva se v takovém případě ruší, aniž by prodávajícímu vznikly 
vůči zákazníkovi jakékoliv nároky.

Zboží bude zákazníkovi dodáno prostřednictvím ze strany prodávajícího 
zajištěného a hrazeného dopravce, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od 
uzavření kupní smlouvy. Spolu se zbožím jsou zákazníkovi dodány všechny 
doklady potřebné k používání, údržbě a reklamaci vad výrobku, jakož  
i návod v češtině. 

Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ust.  
§ 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží 
bez udání důvodu. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zákazník musí 
o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou 
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pokud 
je odstoupení odesíláno, je dostačující odeslat písemné odstoupení  
v poslední den lhůty, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení. V případě 
písemného odstoupení je nutno odstoupení zaslat/předat prodávajícímu na 
adresu: Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, nebo zaslat na e-mailovou 
adresu: sporice@armexsluzby.cz.

Pro účely odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku 
může zákazník využít vzorový formulář v příloze, není to však jeho 
povinností. Ve formuláři je zákazník povinen identifikovat smlouvu, 
od které odstupuje a dále vyplnit své jméno, příjmení, adresu, datum  
a místo podpisu a je povinen přidat svůj podpis.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku 
nevzniká zákazníkovi povinnost hradit prodávajícímu žádnou odměnu, žádné 
platby ani náklady, vyjma nákladů stanovených občanským zákoníkem.

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo 
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající 
od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných 
nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který 
je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). 
Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který 
zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně 
neurčí jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. 
Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li 
zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo 
k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zboží zpět nebo je předá na adrese 
prodávajícího uvedené shora. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je 
zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese přímé náklady 
spojené s vrácením zboží.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání 
s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se  
s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 
§ 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). Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá 
vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, 
že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo  
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců 
od převzetí. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník vedle 
dalších nároků zejména právo: a) na odstranění vady, b) na přiměřenou 
slevu z ceny, nebo c) odstoupit od smlouvy; je-li vadné plnění 

nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, 
anebo na přiměřenou slevu z ceny. Zákazník je oprávněn zvolit si způsob 
vyřízení reklamace v souladu se zákonem.

Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník vhodným způsobem  
v souladu se zákonem, a to zejména na adrese ARMEX SLUŽBY s.r.o., 
Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, nebo e-mailu: sporice@armexsluzby.cz.  
O uplatnění práv z vadného plnění vydá prodávající zákazníkovi potvrzení. 

Řádné uplatnění práva z vadného plnění se prodávající zavazuje řešit bez 
zbytečného odkladu po jeho doručení. Zákazník je oprávněn zvolit si způsob 
vyřízení reklamace v souladu se zákonem. O způsobu vyřízení reklamace 
bude zákazník vždy informován, a to písemně e-mailem na e-mailovou 
adresu sdělenou zákazníkem prodávajícímu, či poštovní zásilkou zaslanou 
na adresu bydliště zákazníka, či jiným vhodným způsobem dohodnutým se 
zákazníkem.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při 
uzavírání či změně kupní smlouvy na sadu spořičů vody. Náklady vzniklé 
zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti  
s uzavřením či změnou kupní smlouvy na sadu spořičů vody si hradí 
zákazník sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

V případě, že je kupní smlouva na sadu spořičů vody uzavírána pomocí 
technických nebo elektronických prostředků na dálku, prodávající uchovává 
takto uzavřené smlouvy a zákazníkovi budou na základě žádosti zpřístupněny. 
V případě, že zákazník zjistí nedostatky, k nimž došlo při uzavírání takové 
smlouvy, může je opravit návratem do kroku předcházejícího potvrzení 
správnosti zadaných údajů, popř. zasláním požadavku na emailovou adresu: 
sporice@armexsluzby.cz. K uzavření kupní smlouvy dojde poté, co zákazník 
vyplní veškeré své osobní údaje, označí zvolený produkt a jeho konfiguraci 
za nabízenou cenu a tuto svoji objednávku potvrdí. Kupní smlouva na sadu 
spořičů se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem a pro jejich uzavření a plnění a komunikaci mezi stranami se 
použije český jazyk.

Odpovědi na případné dotazy zákazníka, další informace, formuláře,  
a další dokumentaci lze nalézt na webových stránkách prodávajícího  
www.armexsluzby.cz. Zákazník se může na prodávajícího případně též 
obrátit e-mailem, telefonicky či na korespondenční adresu uvedenou výše.

Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). 
Zákazník v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní 
řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení 
ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, se sídlem Štěpánská 15, 
120 00 Praha. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů 
online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení 
sporů vyplývajících ze smlouvy.

Zákazník uzavřením kupní smlouvy na sadu spořičů potvrzuje, že  
s výše uvedenými informacemi seznámil v dostatečném předstihu před 
uzavřením smlouvy, tyto informace jsou mu zcela jasné a případné 
nejasnosti mu byly řádně vysvětleny.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
ADRESÁT
ARMEX SLUŽBY s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, IČO: 14405181, DIČ: 
CZ14405181, vedená Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 128156.
E-mail: sporice@armexsluzby.cz

ODSTUPUJÍCÍ
Jméno a příjmení:
Ulice:
Obec/město:
Č.p/č.o.:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Oznamuji, že tímto v souladu s ust. § 1829 zákona č 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, odstupuji od:
Kupní smlouvy na produkt:…….………….........….........................................., 
uzavřeného dne ………………………………………., mezi mnou a spol. ARMEX 
SLUŽBY s.r.o. coby prodávajícím.

V ………….………….........…...........…  dne ….…..............………..……………

Podpis odstupujícího: ...………….........….................................................

DODACÍ PODMÍNKY PRO 
SPOŘIČE VODY


