
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod-s-darky.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti 
prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy: 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.provance.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se 
seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím. 

Reklamace: 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.provance.cz a právním řádem platným v ČR. 
Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Kupující má právo 
podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí 
nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení 
vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za hodnotu zboží pouze na předem dohodnutý účet 
zákazníka. Náklady na dopravu nevracíme. Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Nebude převzato. 

Vrácení zboží*: 
V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. 
ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům 
kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat na své 
náklady zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží 
spotřebitelem. 

Finanční prostředky budou vráceny co nejdříve, nejpozději vašk do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.  

*) Poznámka: Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na firmy, neboť vztahy mezi firmami se řídí obchodním zákoníkem. 

NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení ! 
  

Zboží lze vrátit nebo reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese: 

Burešová Sylvie 

V Lískách 814/29 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na 
reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při 
přepravě i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky. 

Při uplatnění reklamace je nutné doložit: 

   • doklad o nákupu zboží (případně kopie) 
   • záruční list (i nevyplněný) 
   • reklamační list nebo průvodní dopis, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s 
uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým 
opotřebením. 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro 
které byla nižší cena sjednána. 

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Záruka se dále nevztahuje na 
poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v 
podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, 
zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami 
uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno 
přírodními živly nebo vyšší mocí. 



 
Práva a povinnosti prodávajícího: 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém 
plnění. 
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat). 

Práva a povinnosti kupujícího: 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před 
jejím závazným potvrzením (odesláním). 
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení. 

Dodací lhůty zboží: 
Termíny dodání jsou různé od 2 do 10 pracovních dnů; podle podmínek našich dodavatelů a momentální dostupnosti zboží. Zboží skladem je 
expedováno do 2 pracovních dnů. K tomuto údaji je potřeba ještě přičíst dobu potřebnou pro doručení zásilkovou službou. Tyto lhůty jsou pouze 
orientační a jsou závislé na aktuální dostupnosti zboží. Dostupnost zboží si lze telefonicky nebo e-mailem upřesnit. Pokud nebudeme schopni dodat 
zboží v obvyklém termínu budeme Vás o tom informovat. Pokud Vaše objednávka nebude vyřízena do 14 dnů od dne objednání kontaktujte nás 
telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

Uvedená dostupnost nevyjadřuje dobu za kterou je zboží u zákazníka, ale dobu za kterou nám naši dodavatelé zboží doručí a my jej následně 
expedujeme. 

Zásilky jsou expedovány až kompletní podle nejdelší dodací lhůty objednaného zboží. 

  

  

Prodej zboží na Slovensko: 
Zboží dodáváme také na Slovensko. Zboží zasíláme zatím pouze na dobírku. Celková cena zásilky je přepočtena podle aktuálního kurzu České 
Národní Banky CZK/EUR,který je platný v den odeslání zásilky. Při dodávce na Slovensko se neuplatňuje akce platba předem na účet a doprava 
zdarma. 

Platební podmínky: 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou 
cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno 
za cenu platnou v okamžiku objednávky. 

Dodací podmínky a doprava zboží: 

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. 

Zboží je dopravováno přepravní společností Geis Parcel CZ s.r.o. 

  

CENA DOPRAVY: 
  
Balík do ruky......................... 85 Kč   
Osobní odběr............................. 0 Kč  
Slovenská republika................ 310 Kč + 50 Kč dobírka 
Dobírka................................... 30 Kč    

Ochrana osobních údajů: 

Provozovatel internetového obchodu www.provance.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce a 
dodavatele, a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi 
prodávajícím a kupujícím. 

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných 
účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. 

  


