Adriana Pelíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY
platné k: 29.10.2020, 3:25

Provozovatel:ADRIANA PELÍŠKOVÁ, se sídlem NÁDRAŽNÍ 212,Uherské hradiště, IČ: 01650971- kontakt 773946542 kontakt
774746541 Nejsme plátci dph Vítáme Vás v našem internetovém velkoobchodě Hadromat. V naší nabídce najdete použitý
německý secondhand zásobujem internetové obchody,hrabárny a secondhandy po celém česku a slovensku,jsme na trhu již
10 let.Jelikož se náš hadromat stal díky bezkonkurenčně nejnižším cenám na českém trhu nejoblíbenější Nabízíme prodej
originálních 40kg i 30 kg lisovaných balíků , nebo nelisované tříděné 10kg zboží. Zboží je dovážené originál z německa. Zboží
je míchané 1. jakosti a 2.jakosti nově unás koupíte i kvalitu cream . Zboží je čisté (z hygienických důvodů doporučujeme
vyprat před použitím). Zboží je německých značek, v případě že něčemu nerozumíte volejte ihned 774146541 je to telefon na
kterém jsme pořád,klidně zanechte sms a my se vám ozveme. Možnosti platby: Platbu můžete zasílat na účet předem nebo
zboží Vám zašlu dle domluvy dobírkou,Po obdržení částky počítejte že zboží posíláme většinou ihned pokud je skladem .ne
vždy musí sedět počet ks balíků které máme skladem prodáváme i na eshopu.zboží je kontrolované proto je opravdu kvalitní
ceny jsou nízké protože nejsme překupníci kterých je plný internet.zboží je původem z bohatých čtvrtí německa máme toho
nejlepšího dodavatele proto se hadromat stal hadromatem Zasílání zboží : Zboží zasíláme dle vašeho přání ale převážně
přepravní společností DPD jinak českou poštou,přepravní společností zasíláme dle svozu balíků a na poštu vezem balíky
jednou týdně.proto doporučuji využít přepravu dpd, Reklamační podmínky: prosím aby jste reklamace nebo připomínky řešily
na kontaktním mejlu nebo tel 774146541.urychlíte tím komunikaci a rychlejší vyřízení vaší reklamace.pokud vám nikdo
telefon nezvedá tak prosím napište sms a my se vám ozveme hned jak to bude možné.máme taky své povinosti a není vždy
možné být na telefonu pokud najdem vaši sms vždy na ni reagujem. Na secondhandové zboží se nevztahují žádné záruční
podmínky. Odstoupení od smlouvy: kupující spotřebitel fyzická osoba,nikoliv právnická osoba má právo podle §53
odst.7občanského zákoníku(zákon č.40/1964sb.,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,dále jen ,,oz)odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na
dálku. Kupní smlouva: Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Vyplnění údajů v objednávkovém
formuláři a odeslání objednávky je závazné a je považováno za uzavření kupní smlouvy. Na použité zboží se ze zákona
nevztahuje záruční doba a nelze uplatňovat reklamace po uplynutí 14-ti denní lhůty. Nejste-li spokojeni s doručeným zbožím,
kontaktujte nás emailem na hadromat@seznam.cz Zboží neposílejte na dobírku a předem neohlášené, takové reklamace
nebudeme přijímat K zásilce přiložte bankovní spojení, kam chcete finanční vypořádání zaslat. Náklady spojené s reklamací
hradí kupující. Reklamace bude vyřízena do 14 dnů ode dne uplatnění reklamačního nároku. Porušení kupní smlouvy: Každá
objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním
objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Provozovna :ADRIANA PELÍŠKOVÁ,nádražní 212 uherské hradiště
68601 Zodpovědná osoba: ADRIANA PELÍŠKOVÁ Nádražní 212 Uherské hradiště 68601 Korespondeční adresa: ADRIANA
PELÍŠKOVÁ Nádražní 212 Uherské hradiště 68601 Zrušení objednávky můžete zrušit do 24hodin po objednání -pokud zrušíte
objednávku později,tak účtuji storno poplatek 10% z vaší objednávky proto si to dobře promyslete zda o zboží máte zájem či
nikoliv. Problémy a dotazy prosím zasílejte na emailovou adresu : HADROMAT@SEZNAM.CZ .Zásilku na dobírku nepřijímám
Jako provozovatelé 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. telefon 774146541
telefon 773946542

stránka 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

