Obchodní podmínky
1. Prodávající
Fyzická osoba podnikatel Ing Vilém Effmert se sídlem Dolní Příkopy 254/17 39201 Soběslav, IČO 86570935,
zapsaný v živnostenském rejstříku číslo jednací MS/23132/2012/ŽÚ/Bla.
Kontaktní údaje: emailová adresa mechostop@mechostop.cz

2. Předmět prodeje
Výrobek Mechostop určený k likvidaci mechu na střechách a k zamezení jeho dalšího růstu.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Webové rozhraní obchodu poskytuje informace o ceně zboží, způsobu dopravy i ceně za dopravu. Ceny
za dopravu jsou platné pouze při doručování v rámci České republiky.
3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Vyplněný formulář je možné před odesláním
zkontrolovat a měnit. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko odeslat.
3.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou.
3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží
4.1 Zboží posíláme na dobírku a hradí se v hotovosti v místě dodání zboží. Nejsme plátci DPH. Uvedená
cena je konečná.
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit i náklady spojené s balením a dodáním zboží
(poštovné).

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než
dopravce) převezmete zboží.
5.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím
provozovatele
poštovních
služeb,
nebo
na
adresu
elektronické
pošty
mechostop@mechostop.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to
však Vaší povinností.
5.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.

6. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy
6.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne,
kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně
nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme
stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně
neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení
vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
6.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte 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.

7 Práva z vadného plnění
7.1 Máte-li důvod pro reklamaci zboží, zašlete prosím e-mail na mechostop@mechostop.cz nebo pošlete
vadné zboží přímo na Ing. Vilém Effmert Dolní Příkopy 254, 39201 Soběslav. Za účelem ověření vašich
nároků a rychlé posouzení vady nám prosím pošlete následující údaje:

- Jméno, adresu,
- Důvody pro stížnosti,
Datum dodání produktu
7.2 promlčecí doba pro nároky ze záruky je dva roky a začíná běžet ode dne doručení, tj. příjem zboží ze
strany kupujícího.
7.3 Pro posouzení oprávněnosti reklamace je nutné zaslat reklamované zboží v originálním obalu. V případě
oprávněné reklamace vám pošleme náhradní zboží.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Kupující souhlasím s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány. za účelem kontaktu
při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů. Kupující má právo na opravu těchto údajů Prodávající má povinnosti kupujícímu na požádání sdělit
informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

9. Platnost těchto obchodních podmínek
Neplatí pro prodejce a další zákazníky pro obchodní potřeby.

V Soběslavi 1.1.2014

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát
Ing. Vilém Effmert
IČO: 86570935, se sídlem Dolní Příkopy 254, 39201 Soběslav
Telefon: 602195006, email: mechostop@mechostop.cz
Oznamuji, že tímo odstupuji od smlouvy o nákupu přípravku Mechostop
Datum objednání……………………/datum obdržení………………….. .
Peněžní částku v celkové výši....................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode
dne odstoupení od smlouvy na účet č. .................................... vedený u …………………………… .
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa spotřebitele

Datum

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán
v listinné podobě)

