
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost  LAPT gastro s.r.o. se sídlem Opavská 278/27, Bílovec, 
743 01, IČO 27774171, pro rozvoz jídel nabízený prostřednictvím internetového obchodu www.-
varimeprovas.cz.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Arodávajícím a Kupujícím při prodeji a 
dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu www.varimeprovas.cz

2. Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objed-
návka je návrhem kupní smlouvy mezi Arodávajícím a Kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. 
Objednáním jídel potvrzuje Kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

II. Vymezení pojmů

Aro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

- Arodávající je  LAPT gastro s.r.o. se sídlem Opavská 278/27, Bílovec, 743 01, IČO 27774171.

- Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která s Arodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku 
Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

- Zboží jsou produkty Arodávajícího, konkrétně jídla z nabídky dle aktuálního jídelníčku uveřejněného 
na stránkách Arodávajícího www.varimeprovas.cz.

- Ceník je ceník vydávaný Arodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je 
uveřejněn na internetových stránkách Arodávajícího www.varimeprovas.cz.

- Kupní cena je cena Zboží, vypočítaná Arodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny 
Zboží určené Ceníkem. Cena je uveřejněna na internetových stránkách Arodávajícího www.varime-
provas.cz. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou včetně DAH. 

III. Smluvní práva a povinnost Arodávajícího

1. Arodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit do 
místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto 
článku.  

2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu nebo osobě Kupujícím určené. Okamžikem předání 
Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží. 

3. Arodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku 
uveřejněného na internetových stránkách Arodávajícího www.varimeprovas.cz a dále o aktuální ceně 
Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Arodávajícího.

4. Arodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitm kvalitních a čer-
stvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o druhu Zboží a návodu na přípravu Zboží. 
Tyto informace sdělí Arodávající Kupujícímu prostřednictvím etkety umístěné na Zboží, kde je uveden
název zboží, gramáž, doba trvanlivost i postup uchování zboží.



5. Arodávající má právo odmítnout objednávku. O odmítnut objednávky informuje kupujícího e-
mailem nebo telefonicky.

 

IV. Smluvní práva a povinnost Kupujícího

1. Nezbytnou podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém for-
muláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.

2. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Arodávajícího převzít a uhradit 
Arodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu. 

3. Kupující je povinen sdělit Arodávajícímu změny objednávky (jako je zejména změna místa dodání 
Zboží, množství či skladby Zboží) či oznámit zrušení objednávky Zboží ve lhůtě nejpozději do 13:30 
hodin dne předcházejícího dni, ve kterém má být Zboží dodáváno Kupujícímu. Změnám, o kterých je 
Arodávající informován v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nemusí být ze strany Arodáva-
jícího vyhověno. Nevyhovění změnám v takovémto případě však nemá vliv na povinnost Kupujícího 
uhradit Arodávajícímu Kupní cenu Zboží a nezakládá ani Kupujícímu právo na slevu z Kupní ceny, 
reklamaci Zboží nebo jinou případnou kompenzaci ze strany Arodávajícího. Změnu objednávky Zboží 
či zrušení objednávky Zboží po uzávěrce objednávek na daný den, je možno dohodnout na telefon-
ním čísle 777 010 755 nebo zaslat žádost o storno objednávky na email info@varimeprovas.cz. 

4. Aři převzet Zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. 
Aokud ano, je Kupující povinen Zboží nepřevzít a o této skutečnost neprodleně informovat Arodáva-
jícího. Aři převzet Zboží je Kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a 
druhu dodaného Zboží a o případných zjištěných závadách neprodleně informovat Arodávajícího. Na 
pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

5. Zboží je dodáváno ve stavu k okamžité konzumaci. Informace o způsobu přípravy, skladování a 
datu spotřeby jsou uvedeny na etketě Zboží. Arodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží,
pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek. 

6. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Kupující souhlasí se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů Arodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení 
do databáze správce a dalšího marketngového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po 
dobu dvacet let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním úda-
jům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracov-
áním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové 
adrese správce info@varimeprovas.cz.

V. Kupní cena

1. Kupní cena se skládá z ceny Zboží, ve které je již zahrnuta cena za dopravu. Ceny Zboží jsou uve-
deny na stránkách Arodávajícího www.varimeprovas.cz 

2. Arodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu účtenkou či fakturou. 

3. Kupující uhradí Arodávajícímu Kupní cenu na základě předané účtenky v hotovost rozvážejícímu 
řidiči při předání Zboží. Kupujicímu, kterému bude umožněno odebírat jídla na fakturu, bude faktura 



odeslána po měsíční uzávěrce a úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na účet Arodáva-
jícího. 

4. Za předpokladu, že bude Kupující hradit převzaté Zboží stravenkami, vrací Arodávající maximálně 
5,- Kč zpět ve formě hotovost.

VI. Věrnostní program a provizní systém

1. Kupující má nárok na slevu z Ceny Zboží v rámci věrnostního programu, a to v případě, že jde o 
zákazníka, jehož denní výše objednávky přesáhne částku 158 korun. Výše slevy se odvíjí od celkové 
částky objednávky a způsobu platby a je evidována v online účtu Kupujícího ve formě kreditů. Kredity 
lze uplatnit ve formě slevy na další Objednávku. Konkrétní výše slevy je uvedena v následující tabulce:

Cena objed-
návky

158 Kč a
více / den

500 Kč a
více / den

800 Kč a
více / den

1000 Kč a
více / den

1500 Kč a
více / den

2500 Kč a
více / den

4200 Kč a
více / den

Sleva při platbě
hotovostí nebo

přes GoPay 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 5 % 6 %

Sleva při platbě
stravenkami

1 % 1,25 % 1, 5 % 1,75 % 2 % 2,5 % 3 %

2. Kupující má nárok na slevu z Ceny Zboží, přivede-li nového zákazníka, jehož denní výše objednávky 
přesáhne cenu 158 korun. Výše provize se odvíjí od celkové částky objednávky a způsobu platby a je 
evidována v online účtu Kupujícího ve formě kreditů. Kredity lze uplatnit ve formě slevy na další Ob-
jednávku. Konkrétní výše provize je uvedena v následující tabulce:

Cena objednávky vámi
přivedeného zákazníka

158 Kč – 2500 Kč / den 2500 Kč a více / den 4200 Kč a více / den

Provize z kreditu při
platbě hotovostí nebo přes

GoPay 40 % 25 % 20 %

Provize z kreditu při
platbě stravenkami

20 % 12,5 % 10 %

3. Kupující může nabít kredity pro úhradu svých objednávek prostřednictvím platební brány GoAay v 
minimální hodnotě 1.000 Kč nebo v libovolné hotovost u kurýra.



4. V případě telefonických objednávek věrnostní program neplat.

VII. Alatnost smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnost dnem vytvoření objednávky.

2. Arodávající a Kupující se dohodli, že jejich vzájemná práva a povinnost neupravené touto smlou-
vou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ust. občanského zákoníku v platném 
znění.  

3. Kupující a Arodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součást kupní 
smlouvy uzavřené mezi Arodávajícím a Kupujícím. 

4. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo, že je jejich 
obsah jasný a srozumitelný a nemá k němu žádné výhrady.

5. Arodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.9.2017.


