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Úvod
Děkujeme, že jste projevili zájem o dTest

Díky dTest obchodním podmínkám si mů-

obchodní podmínky.

žete být jisti, že veškeré činnosti související s nabídkou zboží či služeb realizujete

dTest je obecně prospěšná společnost

v souladu se zákonem, a že váš zákazník

a největší spotřebitelská organizace v Čes-

a jeho spotřebitelská práva jsou pro vás

ké republice. Nabízíme spotřebitelům kom-

na prvním místě.

plexní podporu při uplatňování spotřebitelských práv a pomáháme v orientaci při

Tento grafický manuál popisuje náležitosti

nákupu výrobků i výběru poskytovatelů

a podobu značky dTest obchodní podmín-

služeb. Podnikatelům nabízíme možnos-

ky. Na značce je uveden počet udělených

ti, jak získat důležité informace z oblasti

hvězd a barevné označení (varianty), název

spotřebitelského práva a začlenit je do své

obchodu, webová adresa a datum platnosti

obchodní praxe.

značky.
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1
Značka dTest obchodní podmínky

1.1
Varianty značky
dTest obchodní podmínky
jedna hvězda - bronzová
varianta
Značku je možné využívat v jedné barevné variantě, která přísluší danému
hodnocení.
Základní – barevná varianta

Barevnost dTest

Červená

Bronzová

Bílá

Černá

PANTONE 485

PANTONE 876 C

(nesmí být průhledná)

PANTONE Process Black

CMYK 0—100—100—0

CMYK 5—50—72—5

CMYK 0—0—0—0

CMYK 0—0—0—100

RGB 236—28—36

RGB 226—143—79

RGB 255—255—255

RGB 0—0—0
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1.2
Varianty značky
dTest obchodní podmínky
dvě hvězdy - stříbrná
varianta
Značku je možné využívat v jedné barevné variantě, která přísluší danému
hodnocení.
Základní – barevná varianta

Barevnost dTest

Červená

Stříbrná

Bílá

Černá

PANTONE 485

PANTONE 877 C

(nesmí být průhledná)

PANTONE Process Black

CMYK 0—100—100—0

CMYK 0—0—0—40

CMYK 0—0—0—0

CMYK 0—0—0—100

RGB 236—28—36

RGB 178—178—178

RGB 255—255—255

RGB 0—0—0
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1.3
Varianty značky
dTest obchodní podmínky
tři hvězdy - zlatá varianta
Značku je možné využívat v jedné barevné variantě, která přísluší danému
hodnocení.
Základní – barevná varianta

Barevnost dTest

Červená

Zlatá

Bílá

Černá

PANTONE 485

PANTONE 871 C

(nesmí být průhledná)

PANTONE Process Black

CMYK 0—100—100—0

CMYK 11—40—85—5

CMYK 0—0—0—0

CMYK 0—0—0—100

RGB 236—28—36

RGB 219—157—54

RGB 255—255—255

RGB 0—0—0
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1.4
Základní provedení

Základní provedení

Základní rozměr štítku

3,5 mm

56 × 52 mm
Základní barevné provedení
Obdélník 20 × 52 mm, dTest červená,
vlastní text – obdélník 36 × 52 mm,
dTest bronzová / stříbrná / zlatá
Použitá písma
Monopol v řezu Semibold a Arial v řezech Regular a Bold v určených veli-

název společnosti
e-shop
platnost do MM/RR

Arial bold 7b/8,8b
+Arial regular 7b
prostrkání -10b

kostech a řádkových prokladech, viz
rozkres.
První číselný údaj udává velikost písma, druhý údaj za lomítkem určuje
meziřádkový proklad (řádkování).
• Nevejde-li se webová adresa při doporučené velikosti písma do daného
prostoru, je možné zmenšit velikost

Provedení s dlouhou adresou

na 6b, proklad 8b, viz rozkres.
• S podní hrana vysázeného textu je
zarovnána podle dolního okraje slova
„Test“ v logu formátu).

3,5 mm

• Výsledné logo je možno v poměru
zvetšovat a zmenšovat při zachování
čitelnosti všech údajů.
• Nejmenší doporučená velikost při
zachování kompletní čitelnosti všech
údaju je 180 obrazových bodů.

název společnosti

Arial bold 7b/8,5b + regular 7b/8b

platnost do MM/RRRR

prostrkání -10b

velmi dlouhá
adresa

Arial bold 6b/8b
Arial bold 6b/8b

velmi dlouhá webová adresa
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Obchodní podmínky
www.adresa.cz
Obchodní 1032/14
110 00 Praha 1
IČO: 28891234
Společnost je vedena Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 123456.

1.5
dTest obchodní podmínky,
textové hodnocení
Celkové hodnocení v podobě značky
je výsledkem řady dílčích hodnocení
klíčových ustanovení obchodních podmínek a barevných variant.
• V horní části je umístěna značka.
• V horní části je uvedena adresa subjektu/firmy.
• Jednotlivé body hodnocení jsou označeny písmenem „d“ z loga dTest a příslušným počtem hvězd.

Záruční ustanovení
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně
uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

• Výběr písma se řídí písmem které
je použito na webových stránkách.
• Nadpis ustanovení obchodních podmínek doporučujeme barvou dTest
červená.

Ochrana osobních údajů
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Odstupování od smlouvy
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 je 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.
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