1.1 Vymezení pojmů










Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského
zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně
dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje
služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která
nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito
výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby
za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní
smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.2. Základní informace o nakupování




Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku
bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli)
účtována částka za objednané zboží.
Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Na
možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním
odesláním objednávky.

Možnosti platby
Dobírkou
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo
Českou republiku je požadována vždy platba předem.

Platba bankovním převodem :
Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3
způsoby.




bankovním převodem z Vašeho účtu
složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet
odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení

B. účet (ČR) : 2300078650 / 2010
B. účet (EUR): 2700094246/ 2010
B. účet (SK EUR): 2700094246/ 8330
Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu.
Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude
odesláno.

Hotově, osobní odběr
Plzeňská 172 C
Praha 5 Smíchov 150 00
Tram.: 6, 9, 10, 16, zastávka Kavalírka.
Autem směr Plzeň po pravé straně naproti České poště.
Otevírací doba:
Po 11:00 - 16:00
Út 12:00 - 17:00
St 11:00 - 16:00
Čt 13:00 - 18:00
Pá 11:00 - 16:00

Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ukládáme data a osobní
údaje, které nám zákazník poskytl a které používáme pro provozování e-shopu, pro možnost
vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.
Respektujeme Vaše soukromí:




pro nabízené služby a vyřízení objednávky však potřebujeme znát některá základní
data
tato data chráníme před zneužitím a používáme je jen pro svou potřebu
data zpracováváme na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne
1.9.2010

Údaje, které zadáváte při registraci:






jméno a příjmení
úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
e-mail
telefon

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za
nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem.
Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou
poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše
uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí
s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z
databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání
osobních údajů za uvedeným účelem nebo může využít zrychlenou objednávku bez registrace.

Pravidla obchodu
Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje,
že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním
řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového
formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte
poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z
nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené
v již uskutečněné objednávce.
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění
objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje
atp.
Zákazník návštěvou internetového obchodu potvrzuje, že je starší 18ti let.

Dodací podmínky.





Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li
uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo
jiné zásilkové služby. Zboží však lze vyzvednout osobně.
Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 7
pracovních dnů
Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako
dodací a záruční list.

Výměna zboží
V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené
zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na
naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek
opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.
Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez
známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po
navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem
dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.
V případě, že nebylo u vraceného produktu dopravné účtováno z důvodu zvýhodnění
objednávek nad 500 Kč (popř 1500,- Kč), bude dané dopravné dodatečně účtováno v plné
výši. Tedy dle tarifů 119 Kč Česká pošta a 139 Kč PPL + 35 Kč přepravní obal, který nelze
dále využít. V případě, že bude zboží znehodnoceno, případně bude poškozen originál přebal
budou dle §53 poměrnou částkou účtovány náklady na uvedení výrobku do původního
prodejního stavu.
Upřesnění: Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH
SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního
charakteru" a jejich vrácení nebo výměna je podmíněna zárukou, že zboží nemohlo být
použito tudíž ani rozbaleno.
UPOZORNĚNÍ
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich
obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem
vyzvednuta bez uvedení důvodu, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů ve výši ceny
dopravy. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní
pokutou v této výši.

Slevy
Našim zákazníkům poskytujeme nejrůznější slevy a benefity. Jako registrovaní uživatelé máte
slevu 10%, jako fanoušek na Facebooku slevu 5%. Dále je možné uplatnit garanci nejnižší
ceny. Slevy nelze však kombinovat.

Autorská práva:

Není možné kopírovat texty na webové adrese www.sexicekshop.cz a všech podstránkách.
Texty jsou chráněny autorským právem. V případě porušení tohoto pravidla, předáváme
řešení problému advokátní kanceláři.

Reklamační řád.
Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro
fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku
uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud








Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba
ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a
musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou
v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům
uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci




Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

