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PODMÍNKY PRODEJE
Dobrý den,
níže najdete veškeré informace potřebné k Vašemu objednání...
Zboží:
*******
Nabízím zboží nové dovezené z Anglie a také oblečení po mých dětech, nové či nošené. Vše je rozděleno v albech podle
jednotlivých velikostí.
Cena zboží:
*************
Cena za zboží je daná, ceny neměním a slevy nedávám, pokud není v inzerátu uvedeno jinak.
Platba za zboží:
*****************
Vaše OBJEDNÁVKA JE pro mě ZÁVAZNÁ a znamená pro mě, že jste četli mé podmínky prodeje. Co nejdříve posílám podklady
k platbě a prosím o zaslání peněz na můj účet v Mbank. Na platbu čekám max 5 pracovních dnů (pokud se nedomluvíme
jinak). Pokud platba ve stanoveném termínu nedorazí, upozorním Vás na to emailem. Nedostanu-li odpověď do 24hodin, zboží
uvolňuji do prodeje a uděluji negativní hodnocení.
Poštovné:
***********
Poštovné Záleží na velikosti Vaší objednávky (Vašeho balíčku).
Česká pošta:
- doporučená zásilka za 55Kč
- doporučený balíček za 115Kč
Doporučené zásilky jsou pojištěné na 940Kč, doporučené balíčky jsou pojištěné na 1080Kč. Pokud má Vaše objednávka vyšší
hodnotu a chcete balíček připojistit, musíte si o to napsat! Za ztrátu nepřipojištěného balíčku neručím! Připojištěný balíček
posílám jako cenný balík za 120Kč.
Zásilkovna
- doručení do vybrané pobočky 70Kč
- doručení domů s DPD 105Kč
NEZASÍLÁM na dobírku, NEZASÍLÁM obyčejně.
Osobní odběr zboží je možný v Kyjově (v obchodě na náměstí - pouze po platbě předem na účet a za poplatek 10Kč - to je
poplatek v hotovosti pro obchod, kde mi osobní odběry umožňují).
Doručení zboží:
*****************
Balíčky odesílám co nejdříve od obdržení platby, na poštu se ale dostanu většinou 1x týdně. Pokud spěcháte, napište mi :)
Storno objednávky:
*********************
Vaši objednávku můžete zrušit do 24hod od objednání. Pokud objednávku zrušíte později a nebo nepošlete peníze či na
vzkazy a emaily nereagujete, automaticky píši neutrální či negativní hodnocení.

Milé maminky a tatínkové,
dělám vše pro to, aby jste byli s obchůdkem maximálně spokojení, ráda odpovím na Vaše dotazy či zboží přeměřím. Pokud
jste nedostali odpověď či podklady k platbě do 48hodin, napište raději znovu, email se mohl zatoulat.
Doufám, že spokojenost bude oboustranná!!!
Přeji krásný den,
Lenka
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