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PODMÍNKY PRODEJE
Dobrý den.
Vítejte v Bazárku SEXYBOTKY
Zabýváme se prodejem dámské obuvi.
Nabízíme: Tenisky, kozačky, sněhule, válenky, lodičky, baleríny, sandálky atd.
Všechno zboží které nabízíme máme skladem v ČR. Takže odeslání je možné ihned.
OBCHODNÍ PODMÍNKY-Bazárku SEXYBOTKY
1-Objednávka
Odesláním objednávky se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu udanou cenu za zboží plus poštovné. Potvrzení
objednávky je v týdnu maximálně do 3 hodin o víkendu maximálně 12 hod.
2-Platba za zboží.
Nabízíme 3 možnosti platby:
1)Platba předem na účet.
2)Platba formou dobírky.
3)Platba v hotovosti při osobním převzetí (nutná předešla domluva přes email nebo tel.)
3-Poštovné - Česká pošta nebo Zásilkovna.
Ceny při odeslání přes Českou poštu.
Platba předem - 79Kč
Platba dobírkou - 129Kč
Ceny při odeslání přes Zásilkovnu.
Platba předem - 65Kč
Platba dobírkou - 90Kč
Osobní převzetí - 0Kč
4-Doba doručení
Dobírka - zboží při odesláni na dobírku vám dorazí ve lhůtě 1-3 pracovních dnů.
Platba předem - Doba připsání platby je max. 1 pracovní den plus doručení ve lhůtě 1-3 pracovních dnů.
5-Reklamace a Výměna zboží.
Pokud zjistíte jakou kolik vadu či problém se zboží tak nás nejpozději do 14 dnů od doručení informujte. Vše vyřídíme k
oboustranné spokojenosti.
Může se stát že neodhadnete zakoupenou velikost zboží. V takovém případě je možné zaslat zboží zpět a pokud bude
skladem velikost která Vám bude vyhovovat tak Vám ji odešleme. Pokud nebude skladem nabídnu Vám možnost výběru
jiného zboží nebo vrácení peněz. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Zboží můžete dle zákona do 14
dnů vrátit bez udání důvodu. Zboží zaslané zpět musí být v původním obalu a nenošené. Částka za zboží vám bude vrácena
na účet nejpozději do 14 dnů od odeslání zásilky zpět.
6-Záruční doba
Záruční doba na veškeré spotřební zboží je 24 měsíců.
Předem děkuji za Vaše objednávky.
Provozovatel: Tomáš Malý
Odpovědný vedoucí: Tomáš Malý
Adresa:
Tomáš Malý
Vrchovinská 222
Nová Paka 50901
IČO: 74583581
DIČ: CZ8305203170 (nejsem plátce DPH)
Tel: 606105442
Email:sexybotky1@centrum.cz
Provozní doba:
Pondělí-Neděle
07:00hod-22:00hod
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