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PODMÍNKY PRODEJE
OBCHODNÍ PODMÍNKY a NÁKUPNÍ ŘÁD
Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami.
Pokud si cokoli od nás objednáte... znamená to pro nás, že čtete a tudíž i automaticky souhlasíte s níže uvedenými
podmínkami !!!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Milé maminky!!!!
POKUD se jedná o bazarové zboží-tedy zboží po nás...JEDNÁ SE O PRIVÁTNÍ PRODEJ !!!
Přeloženo....ŽÁDNÁ ZÁRUKA, žádné dohady !!! Buď si zboží kupte za danou cenu bez možnosti vrácení atd.../různých super
diskuzí...je takové či makové.../ nebo ho tu nechejte jiným!!!
u nákupu bazarového zboží ( po naší Annie-Marii nebo Marii-Annie) se snažím vždy uvádět skutečný stav věci !!! Může se
stát, že někde JE !!! flíček nebo zašitá dírka... přehlédnu !!!....může se to stát.
Můj život totiž kolem fleků a „začínajících chloupků od praní“ neběží-)))...životní hodnoty mám jinde-)
Je to bazarové zboží a tomu odpovídá jeho cena !!!
O cenách nesmlouvám, o poštovném také ne.
___________________________________________________________________

- přeměřím tehdy, pokud jsem doma a AŽ tehdy, jakmile mám čas... což někdy bývá fakt dlouho...jindy hned-)
- dotaz na přeměření NENI ZADNA !!!! závazná objednávka, tzn.pokud se v té době najde jiný kupec, než já stihnu
přeměřit...či Vy odpovědět...posílám jinam!!!!
- pokud Vy neodpovíte pak do 12 hodin, automaticky věc vracím do prodeje
/ je to neslušné a mě totálně divné...ale pro řadu z Vás zřejmě bezva zábava-(((.../
ZROVNA TAK VRACIM automaticky do prodeje VSECHNO zboží, které nebude zaplaceno do 5 prac. dnů od zaslání podkladů
!!! bez varování, bez upomínání !!!
-))) na takové věci opravdu nemám čas ani energii-)))
SAMOZŘEJMOSTÍ je, že pokud někdo chce počkat s platbou a písne mi to, POČKÁM...
...a pokud pak neodebere, je na listině...bez varování-)))...páč už mě nebaví jen tak -balit, čekat, vracet do prodeje...
____________________________________________________________________
!!!! ZBOZI NA OBJEDNAVKU !!!!
Z Rakouska.......................kurz 30Kč/ 1Euro
HM..........................www.hm.com/at
TOPOLINO............http://www.ernstings-family.at/
C§A.........................http://www.c-and-a.com/at/de/shop/start.html
ESPRIT...................www.esprit.at
HM a CA...klasicky potřebuji
- kod, velikost, počet kusů a cenu (at vim, že i Vy jí víte-))) OBJEDNAM ALE JEN NEKDY A PO DOMLUVE !!!!!
TOPOLINO a ESPRIT kódy nemá, potřebuji tedy
- na mail LINKY na zbožíčko, k nim pak velikost a počet kusů OBJEDNAVAM PREUBEZNE, NEKDY I OBDEN-)
___________________________________________________________________

Osobní odběr po dohodě možný ve Znojmě samozřejmě zasílám balíčky kam si budete přát.-)...cena poštovného odpovídá
cca sazebníku CP (většinou+10Kc...vezu balíky do CR a benzín zadarmo není-)))
_________________________________________________________________

CENA
Cena zboží je vždy uvedena bez poštovného a balného. NEBO je to uvedeno-)
Balné neúčtujeme, poštovné účtujeme zhruba DLE SAZEBNÍKU ČESKÉ POŠTY...to znamená, že hradíme VETSINU nákladů na
odvoz vašich balíčků na poštu v ČR.
tedy zhruba
!!! CENNIK CP +10KC !!!
NA DOBÍRKU nezasílám !!!!
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__________________________________________________________________
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Na dobírku nezasílám !
Po objednání zboží Vás budu max. do 2 dnů kontaktovat s podklady pro platbu atd.
VRACIM automaticky do prodeje VSECHNO zboží, které nebude zaplaceno do 5 prac. dnů od zaslání podkladů - viz výše
!!! bez varování, bez upomínání !!!
-))) na takové věci opravdu nemám čas ani energii-)))
__________________________________________________________________
DODACÍ PODMÍNKY
Pokud nejsme na dovolené-)))
vozíme na poštu 1- 2 týdně
-Nabízím rozvoz zdarma pro maminky ze Znojma a okolí (se dohodneme, kde je předat).
INFO o dodání VSEHO ZBOZI NA OBJEDNAVKU....zase všechno je v albu, pokud je potřeba něco řešit indiv. písnu mailík, jinak
to nedělám /nestíhám/
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________
REZERVACE
Věci rezervuji max.5 dní - to je i lhůta na zaplacení, ne na rozmyšlení. Pokud do té doby nebudete moci poslat peníze
(nemoc, nedostatek financí apod.) prosím, abyste mě o tom včas informovali, můžeme se v klidu dohodnout, jinak vaši
rezervaci po výše uvedeném datu ruším a nabízím dále.

VAŠE DOTAZY KE ZBOŽÍ
Ráda zodpovím, ale pak očekávám rychlou reakci z Vaší strany, zda máte či nemáte zájem.... většinou se mi jí nedostane-(((
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ČTĚTE PROSÍM !!!!
REKLAMACE
Reklamaci lze uplatnit pouze na nové nepoužité zboží, na reklamace zboží Vámi již použitého nebude brán zřetel a to z
důvodu možného úmyslného poškození nakupujícím ( i to se stává ...) !!!!!
TEDY VYPRANE PLAVKY ....mají příště smůlu-)))
REKLAMACE
na naše oblečky a jiné věcičky NEBERU !!! Privátní prodej-ŽÁDNÁ !!! záruka !!!
na nové zboží dle zákonů....POŠTOVNÉ NIKDY!!! NEVRACIM !!!...ani jedno ani druhé ani polovinu!!!! /když vracíte zboží v
obchodě, také si ho tam přece dopravíte.../
….tedy, v případě oprávněné reklamace, Vám vrátím do 30 dnů cenu zboží...poštovné si hradíte sami!!! a to tam i ZPET
pokud si něco objednáte a pak usoudíte, že Vám nesedí...nelíbí se atd...
USUZUJTE rychle, zboží S cedulkou!!! musíte do 5 dnů zaslat zpět!!!
Poštovné tam i zpět SI HRADITE Vy !!!
At´je zboží malé, velké, trhlé....není v mých silách vše rozbalit a skouknout....poštu tam i zpět platíte VY !!!! -)))....snažím se
ale před odesláním zkontrolovat....
- pokud Vám nesedí velikost- veznu zpět, pokud je Vámi posláno HNED ke mě-)...vrátím cenu zboží, žádné POSTOVNE
!!!!!!!!!!
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vám, co jste dočetly až sem, děkuji...
Stálým zákaznicím samozřejmě také....
A těm, kdo nečtou a pak se diví....noooo...měly jste číst, umíme to všechny-)

Děkuji za přečtení a přeji příjemné nakupování na MMB i v našich internetových shopech

Anna a Manfred
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Osoba zodpovědná za provoz obchodu:
Anna Unger
Niederfladnitz 139
2081, Hardegg
RAKOUSKO
ATU 64502639
jsme plátci DPH
maxibaby@email.cz
ŽL vydal Hollabrunn
310-HLW1-G-08276
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