Obchodní podmínky
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné,
pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce
zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě
elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na
formuláři, který obdržíte bezprostředně po nákupu v internetovém obchodě.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy,
rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách cakroveponozky.cz, katalozích,
prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako
závazné. Majitel (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a na které bylo vydáno Prohlášení o shodě,
je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh
zboží obvyklé.
3. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující.
4. OBJEDNÁNÍ SMLOUVY, UZAVŘENÍ SMLOUVY
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí. Uvádějte Váš telefon, je nutný pro kontakt s dopravní společností. Objednávka je návrhem kupní
smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak
vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě
vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti
apod..), oprávněn žádat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, popřípadě písemné s vlastnoručním
podpisem na speciálním formuláři, nebo zálohu. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem
potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka
uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
5. CENA A PLACENÍ
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném
ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v
případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských
podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Změnu ceny musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si
jeho souhlas s novou cenou. Bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná. Kupní cena bude považována za
zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo
uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení
kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci.
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních
případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
”Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku:
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání

prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce
předá zboží kupujícímu a ten toto zboží zaplatí.
6. DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které
jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej
vyexpedovat nebo předat dopravci do 2-5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem
prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V
případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo jej nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí
prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží
bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací
lhůty. U některého zboží je nutno počítat s dodací lhůtou 14 - 30 dní. V případě, že prodávající není schopen
dodat zboží ani v dodatečně sjednané době, navrhne kupujícímu alternativní typ zboží. Nedojde-li k dohodě na
tomto alternativním typu je prodávající se souhlasem kupujícího oprávněn objednávku stornovat. Dojde-li ke
stornu objednávky, nebo její části, která již byla uhrazena na bankovní účet prodávajícího, zavazuje se
prodávající neprodleně celou částku za nedodané zboží vrátit na bankovní účet kupujícího.
7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY
Zásilky jsou zasílány poštou, na Zásilkovnu apod.
Poštovné je účtováno dle platného ceníku za jednotlivé druhy dopravy.
Při objednávce nad 350,- Kč je poštovné ZDARMA bez ohledu na ceník vybraného způsobu dopravy uvedený na
objednávce v e-shopu. V případě zaslání na dobírku bude vždy počítána cena poštovného 30,- Kč bez ohledu na
hodnotu objednávky.
Pro objednávky ze Slovenska se nevztahuje sleva na poštovném při objednávce přesahující částku 2.500,-Kč.
Zásilky nad 50 kg doručují před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky
přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a
v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli.
Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na
přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.
8. ZÁRUKA, SERVIS
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající
poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 6 měsíců. U většiny
výrobků je však poskytována záruka 1 rok i více, vždy dle záručních podmínek uvedených v záručním listu.
Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte nás, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí
zboží telefonicky 608073732 nebo e-mailem na awy209@volny.cz, kde navrhneme nejvýhodnější způsob řešení.
V souladu s novelou Občanského zákoníku má kupující právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne uzavření
kupní smlouvy doručím zboží na adresu Pavel Stránský, Březno 209, 294 06 Březno na náklady kupujícího ve
stanovené lhůtě.
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání
elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické
objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp.
expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou
k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Upozorňujeme, že barevná terapie působí na jemně hmotné úrovni, slouží tedy jako prevence, pomáhá při léčbě
lehkých zdravotních obtíží, rekonvalescenci či jako doprovodná terapie pří léčbě složitějších zdravotních obtíží.
10. PROHLÁŠENÍ
CHAKRASOCKS Pavel Stránský, Březno 209, 294 06 Březno, IČ 444 15 753 se zavazuje k tomu, že nebude
svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku
nesouvisející s jeho aktivitami bez souhlasu vlastníků těchto dat.
Platné od 21.12.2017

