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Vítejte na našich stránkách. Jsme internetový obchod, specializovaný second hand oblečení.outlet i nové zboží Nabídku na
stránkách aktualizujeme pravidelně 2x týdně, informace týkající se aktuálního/nově zveřejňovaného zboží zasíláme na základě
registrace k odběru „novinek e-mailem“. Oblečení, které převážně nabízíme je v nejlepší možné second hand kvalitě, ve valné
většině bez skvrn a známek jiného poškození, vyjma běžné obnošenosti. V opačném případě je toto u výrobku uvedeno.Outlet
může mít utržené či poškozené cedulky...............................................................
.............................................................................................................................................
1.Registrace............................................................................................................................ Registrace = vyplnění formuláře
osobními daty, nezbytně nutnými k vyřízení objednávky. Registrace samotná je nezávazná, tzn., že jako taková nezavazuje k
nákupu v internetovém obchodu , je však nezbytná pro Vaši správnou identifikaci a pozdější administrativní úkony, jež jsou
spojeny s vyřízením Vaší objednávky. Registrace probíhá přímo v průběhu nakupování, jako nový zákazník k ní budete v
závěrečné fázi nákupu vyzván/a. Registrace je pro realizaci nákupu nezbytná. Pokud jste již registrovaný zákazník, tzn., že jste
se registroval/a již v předchozí době, budete během nákupu vyzván/a k zadání uživatelského jména a hesla platného pro Váš
účet ................................. ............................................................................................................................................... 2.
Nakupování/objednávání/........................................................................................................ Z nabízeného menu vlevo a
jednotlivých kategorií/podkategorií vyberte Vámi požadovaný kus a klikněte na ikonu „koupit“ - zobrazí se položka v nákupním
koši. Pokud máte zájem dále nakupovat, přejděte volně kliknutím do menu vlevo a po vybrání další položky opět zvolte,
kliknutím na „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Zde je možno obsah celého koše znovu zkontrolovat, (ubrat nebo po návratu do menu,
přidat položky). Poté, co jste skončil/a s výběrem libovolného počtu položek, klikněte na položku „K POKLADNĚ“, kde se znovu
zobrazí všechny Vámi vybrané položky. Nyní je nezbytné se zaregistrovat (pokud nejste registrovaný zákazník), v opačném
případě stačí pouze se přihlásit. Po vyplnění registračních údajů (případně uživatelského jména a hesla u registrovaných
zákazníků) zvolte formu objednávky (rezervace/objednávka) a způsob platby. Stiskněte „POKRAČOVAT“. Nyní ještě jednou
zkontrolujte všechny údaje, včetně celkové ceny a klikněte na „REZERVOVAT/ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Nyní je
rezervace/objednávka zrealizována a stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail je obratem
odesláno potvrzení rezervace/objednávky. Zboží Vám budeme takto rezervovat po dobu 20dní, kdy můžete k již existující
rezervací libovolně přidávat další zboží. Rezervaci můžete kdykoliv během její platnosti převést v objednávku.. Pokud tak
během rezervační doby sami neučiníte, po skončení Vám bude automaticky zaslán souhrnný e-mail a rezervace bude
převedena v objednávku.Potrvzená objednávka odeslaná zákazníkovi slouží i jako faktura. Prosím, berte v úvahu, že rezervace
je forma závazné objednávky..................................................
!............................................................................................................................................. 3. Vrácení zboží
....................................................................................................................... Ve smyslu znění zákona č. 367/2000 máte právo
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku převzetí zásilky a zboží vrátit. V takovém případě zašlete
zboží zpět doporučeně na adresu dodavatele, (viz kontakt) a cena zboží Vám bude vrácena do 30 dnů od obdržení zásilky
zpět, na Váš účet. Poštovné v tomto případě hradí zákazník! Zboží musí být vráceno v původním stavu-to znamená
neprané...................................................................................
............................................................................................................................................. 4.Dodací lhůty
........................................................................................................................ Veškeré zásilky expedujeme do 2 dnů od odeslání
potvrzení o přijetí objednávky (vyjma svátků, víkendů a předem avizovaných dovolených, či při nemoci) v případě dobírky a
do 2 dnů od připsání platby na účet v případě platby převodem ..................................................................................
.............................................................................................................................................. 5. Storno objednávky
............................................................................................................... Každá objednávka je považována za závaznou.
Objednávku nebo její část je možné stornovat ze strany odběratele buď telefonicky nebo e-mailem ještě před tím, než je
zásilka zaplacena/expedována. Storno objednávky musí být v takovém případě rovněž potvrzeno ze strany dodavatele.
Rovněž tak dodavatel má právo provést storno objednávky a to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu
kupujícího, či v případě, že do 10 dnů od potvrzení objednávky není připsána na účet dodavatele částka za zboží, (platí v
případě platby převodem) a dále v případech, kdy zákazník vědomě nepřevezme dobírkové zásilky během úložní doby České
pošty......................................... .............................................................................................................................................. 6.
Způsob platby/poštovné........................................................................................................ Přehled možných způsobů doručení
zásilek a jejich ceny pro: Česká pošta - platba předem * 40 Kč Česká pošta - dobírka * 70 Kč * Pro zásilky nad 1 000 Kč (vč.
DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma. Přehled možných způsobů platby a jejich ceny: Převodem z účtu (platba
předem) 0 Kč č.ú.: 243216498/0300 Dobírka (platba při doručení) 0 Kč REZERVACE 1 měsíc (platba předem) 0 Kč REZERVACE
1 měsíc (platba dobírkou) 0 Kč přidání k již existující REZERVACI (platba dobírkou) 0 Kč přidání k již existující REZERVACI
(platba předem) 0 Kč Platba v hotovosti (při osobním vyzvednutí) 0 Kč -na adrese Luční 151 Všejany-Vanovice,okr.Mladá
Boleslav....................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 7. Ochrana osobních údajů
.......................................................................................................... Jako provozovatel tohoto internetového obchodu se
zavazujeme nakládat s veškerými přijatými osobními údaji v souladu se zákonem na ochranu dat, tzn., že Vaše osobní údaje
nebudou poskytovány třetím osobám, ani dalším subjektům a budou použity pouze pro účely spojené s vnitřními potřebami a
administrativou tohoto internetového obchodu.
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