Všeobecné obchodní podmínky pro elektronický obchod společnosti
ELPLAST Hradec Králové a.s.

1.
1.1

Objednávka
Objednávky jsou přijímány zaslané faxem, e-mailem nebo přes elektronický obchod na stránkách
www.elplasthk.cz.

2.
2.1
2.2

Cena zboží
Cena zboží je základní cena s DPH ve výši dle platných paragrafů zákona o DPH a vychází z platných
ceníků prodávajícího.
K ceně zboží je kupujícímu připočítáno dopravné s dobírkou, a to ve výši 145,- Kč s DPH.

3.
3.1
3.2

Platební podmínky a fakturace
Platba za zboží probíhá formou dobírky pouze v hotovosti.
Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží spolu s poštovným a balným při převzetí zboží.

4.
4.1
4.2

Dodací podmínky
Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku plné úhrady kupní ceny.
Okamžikem převzetí zboží přejímá kupující zodpovědnost za škody na zboží vzniklého chybnou manipulací,
způsobem skladování či instalací výrobku. Dále přechází zodpovědnost za škody na kupujícího v
případě, že použije výrobek pro jiný účel, než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.
Prodávající je povinen zboží zaopatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně.

4.3
5.
5.1

Dodací lhůty
Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží. U zboží na poptávku bude dodací doba
kupujícímu vždy upřesněna v nabídce prodávajícího. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze
informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné. U zboží vedeného skladem je obvyklá dodací lhůta
1 – 10 dní od přijetí objednávky v závislosti na druhu zboží.

6.
6.1
6.2

Záruční doba a odpovědnost za vady zboží
Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím.
V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a
včas vady odstranit do 30ti dnů od oznámení této skutečnosti kupujícím.
Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit bezprostředně po jejich zjištění.

6.3
7.
7.1
7.2

Storno podmínky
Závazná objednávka může být ze strany kupujícího bez jakýchkoli sankcí vypovězena do 24 hodin od jejího
potvrzení.
Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů. Kupující zasílá takovéto zboží na adresu prodávajícího na své
náklady. Prodávající je pak povinen kupujícímu vrátit kupní cenu zboží, avšak bez nákladů na dopravu. Výši
vrácené kupní ceny má prodávající právo ponížit dle své úvahy a to v případě, že zboží vrácené kupujícím bylo
vráceno poškozené.

Dobřenice, 1.prosince 2013

