
Informace poskytované Upisovateli před uzavřením 
smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo 
obchodní prostory  
Preambule 
 
Provozovatel je oprávněn na základě prospektu schváleného ČNB veřejně nabízet své 
dluhopisy. Upisovatel má zájem tyto dluhopisy zakoupit a obdržet za ně sjednaný výnos a 
jistinu v době splatnosti dle Konečných Podmínek emise. S ohledem na tuto skutečnost 
poskytuje Provozovatel Upisovateli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých 
podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy prostředky komunikace na 
dálku následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně 
možnosti odstoupit od smlouvy. 
 
Článek 1: Úvodní ustanovení 
 
1.1 Upisovatelem je fyzická nebo právnická osoba – Upisovatel, která uzavře Smlouvu s 
Provozovatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 
1.2 Provozovatel: ALEMAR Food Group s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha, IČ: 099 94 
262, vedená u Krajského soudu v Brně, spis. Značka C 122047 
 
1.3 Předmětem prodeje je úpis Dluhopisů emitovaných Provozovatelem 
 
 
Článek 2: Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby 
 
2.1 Za Dluhopisy je Upisovatel povinen uhradit upisovací cenu stanovenou v aktuální 
nabídce. 
 
2.2 Platby se vždy hradí předem. 
 
2.3 Veškeré platby může Upisovetel provádět bezhotovostně na základě vystavené 
smlouvy o úpisu dluhopisů. 
 
2.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. 
 
Článek 3: Práva z vadného plnění, stížnosti 
 
3.1 V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí, vyúčtování výnosů apod. je 
Upisovatel oprávněn obrátit se na Provozovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické 
pošty nebo call centra. Kontaktní údaje jsou uvedeny v emisním prospektu a Konečných 
podmínkách emise. 
 
Článek 4:  Trvání smlouvy a její ukončení 



 
4.1 Smlouva o úpisu dluhopisů může být uzavřena pouze vždy na jednu konkrétní 
objednávku konkrétního počtu dluhopisů 
 
4.2 Znění smlouvy se naplní provedením transakce úpisu předmětných dluhopisů a jejich 
převzetím, čímž se Upisovatel stává majitelem dluhopisů emitovaných Provozovatelem. 
 
Článek 5: Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem 
 
5.1 Byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti 
stran, nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, má Upisovatel právo odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez 
uvedení důvodu. 
 
5.2 Formulář odstoupení od kupní smlouvy vypadá takto: 
„ Já, Jméno Příjmení, dat. Narození nebo rodné číslo, tímto odstupuji od Smlouvy o úpisu 
dluhopisů uzavřené dne DD.MM.RRRR. 
 
Datum DD.MM.RRRR 
 
Podpis“ 
 
a může být doručen v elektronické podobě na email info@alemarfoodgroup.cz. 
 
5.3 Upisovatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze 
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání 
kupujícího nebo pro jeho osobu. (např. obsahuje-li jeho osobní údaje, jméno aj.) 
 
Článek 6: Důsledky odstoupení od smlouvy 
 
6.1 V případě odstoupení Upisovatele od smlouvy podle předchozího článku vrátí 
Provozovatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl 
informován o rozhodnutí Upisovatele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od 
Upisovatele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v 
důsledku Upisovatelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob 
standardního dodání Provozovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude zásadně použit 
stejný platební prostředek, který použil Upisovatel pro provedení počáteční transakce, 
pokud Upisovatel výslovně neurčil jinak. Upisovateli tím nevzniknou další náklady. 
 
6.2 Pokud Upisovatel na základě smlouvy obdržel jakékoli movité věci, je povinen je bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, 
zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny uvedené v Emisním prospektu a Konečných 
podmínkách. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou movité věci odeslány, resp. 
předány před uplynutím 14 dnů. Upisovatel ponese přímé náklady spojené s navrácením 
movitých věcí. 
 
 



Článek 7: Závěrečná ustanovení 
 
7.1 Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření smlouvy o úpisu 
dluhopisů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem. V takovém případě se součástí smlouvy dle 
předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění. 


