Jiřina F. (fabi) ID 49591 - PODMÍNKY PRODEJE
platné ke dni: 17.1.2021, 10:38

PODMÍNKY PRODEJE
PODMÍNKY PRODEJE
Milé zájemkyně či zájemci, vítám Vás a přeji všem příjemné nakupování.
Inzeruji zde věci převážně nošené po mých dětech a snažím se věci maximálně popisovat. Pokud u mne narazíte na zboží
nové, jedná se vždy o zboží, které jsme nestihli upotřebit - tudíž je nové a pečlivě pro moje děti vybírané - hezké věcičky,
kterých mi je líto sušit ve skříni dalších 20 let pro svoje vnoučata ... :) Tyto věci prodávám hodně pod nákupní cenou, jinak by
se zde ani neprodaly ... :)
Berte prosím v úvahu, že většina věcí je již nošená, tudíž nemohou být jako nové. Na vady a nedostatky se snažím upozornit
u inzerující věci.
Věcičky jsou vyprány i vyžehleny, ale co s tím někdy při cestě k Vám udělá pošta, si umíte asi představit :(

REZERVACE
Věci "závazně rezervované" rezervuji 5 dní, v kterých je i časový horizont na jejich zaplacení.
Pokud se nejedná o závaznou rezervaci ze strany nakupujícícho, ale pouze mě požádá, zda dám dannou věc stranou do
rezervace, tak držím rezervaci na žádost nakupující pouze 24 hodin, pokud se mi v této lhůtě neozve, pak dávám
rezervovanou věc dále do prodeje.
Jestliže mě požádáte o přeměření, a neozvete se mi během 24 hodin, podstupuji též věc dalšímu zájemci, jinak pochopitelně
dodržuji pořadí závazných rezervací, ať se jedná o registrovanou či neregistrovanou maminku.
Pokud potřebujte věc rezervovat delší dobu či počkat s platbou do určitého data, není problém, stačí mě požádat hned na
začátku obchůdku a já Vám počkám či dannou věc
rezervuji, do data na kterém se spolu dohodneme.
PLATBA
Prosím o platby předem na účet (který Vám ráda zašlu). Na dobírku neposílám, nebo jen výjmečně - je to drahé.
ZASLÁNÍ BALÍČKU
Balíček posílám doporučeně po zaplacení na účet v den platby popřípadě den následující.V případě ztráty balíčku poštou
Vámi zaplacenou částku vracím. Balíček je vždy pojištěn. Za zpoždění či nepořádek České pošty nemohu, takže pokud písnu
vzkazík, že jsem balíček poslala a nemáte jej v určité době, písněte, ale je třeba záležitost řešit na té danné poště, kam byl
balíček poslán, mnohdy je balíček tzv. zabordelen či listonoška nedá vzkaz do schránky, což já opravdu nemohu ovlivnit.
POŠTOVNÉ
Dle tarifů platných u ČP.
Pokud jste se dočetly až sem, " klobouk dolů" ...................... Hezké nakupování Jiřka
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