1) KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
Název: 89BUILDESIGN.CZ – Jiří Plesník
Sídlo/bydliště: Widmannova 441/1 Brno, 620 00
IČ: 01674251
Telefon: 733 104 891
Email: jplesnik.89bd@gmail.com

2) INFORMACE O ZBOŽÍ
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, pokud je
vyžadováno jiné, než elektronické doručení zboží.
Platba bude provedena fakturací před doručením zboží. Faktura bude vystavena na základě závazné
objednávky přes webové rozhraní. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu
platby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3) DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky a
zaplacení vystavené faktury, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží,
nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají
jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy je možno kdykoliv před uhrazením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy
nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o
poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb
nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u
smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím,
nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či
obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky
novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného
času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle
zákona upravujícího veřejné dražby.

5) PRÁVA A POVINNOSTI PLYNOUCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (například nesedí barevnost, nejde o podporovaný formát či není
vhodné natočení) Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou dníod převzetí zboží podle
svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady; není-li to povaze vady neúměrné.Prodávající
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6) VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje,
popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující bude informován, zda je reklamace oprávněná a v jakém termínu bude vyřízena.

7) OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou
adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8) ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9) OSTATNÍ
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od
prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího
při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.

