•

Úvod
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách
www.stapleton-springer.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu je
společnost Stapleton-Springer, s.r.o., Bořetice 476, IČ: 27154513, zapsaná v obchodním
rejstříku v oddíle C vložka 47010 u Krajského soudu v Brně. Tyto podmínky jsou platné
od 24.5.2018
2. Prohlášení ohledně GDPR – Osobní údaje získané od zákazníků zpracováváme pouze za
účelem zpracování objednávky a dodání zboží zákazníkovi, dle zákona tedy není
vyžadován souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje poskytuje zákazník jen za účelem doručení objednávky, nepoužíváme je
k žádným dalším obchodním či marketingových účelům.

•

Objednávka a uzavření smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu www.stapleton-springer.cz jsou
závazné. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a
souhlasí s nimi.
2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky
prodávajícím. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo
na základě zákonných důvodů.
3. Objednávka musí obsahovat všechny formulářem předepsané údaje a náležitosti. Místem
dodání zboží je adresa uvedená v tomto formuláři.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny,
jeho převzetím.
5. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud
není s kupujícím domluven na jiné přepravě. Tím je myšlen náš vlastní řidič rozvážející
víno po celé republice.

•

Cena
1. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku
uskutečnění objednávky.
Všechny ceny jsou uváděny s DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je
plátcem DPH, si může nárokovat odečet DPH ze zboží u nás zakoupeného u finančního
úřadu dle podmínek stanovených v platném znění zákona o DPH.
K ceně přičítáme částku za dopravu a balné prostřednictvím České pošty 100,-Kč s DPH.
Zvýhodňujeme objednávky v počtu kusů 6, 12, 18,....(jeden karton obsahuje 6 láhví a
tímto se zjednodušuje přeprava). Cena za dopravu vín mimo Českou republiku se
sjednává individuálně.
U objednávek 12 a více kusů je doprava zdarma.

•

Možnosti platby
1. Dobírkou, při převzetí zboží
2. Hotově při osobním převzetí v sídle společnosti

•

Reklamace

Víno, které si v obchodě stapleton-springer.cz kupujete, pochází z bioprodukce a jde o přírodní a
živý produkt. Garantujeme jeho vysokou kvalitu a skladování v ideálních podmínkách 12-15°C.
Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením ( např. špatná teplota
skladování) ze strany zákazníka.
Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od převzetí zásilky.
V případě, že zásilka vykazuje zjevné známky poškození přepravního obalu, má kupující právo
převzetí odmítnout.
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží reklamujte u prodejce, a to neodkladně po zjištění závady na
adrese springer@stapleton-springer.cz
•

Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami a s
platnou cenou objednaného zboží, uvedenou na internetových stránkách prodávajícího.
3. Tyto podmínky jsou platné od 24.5.2018

