Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
„Prodávající“ je fyzická osoba Marie Horáková, IČ
O 75722534, sídlo Velká Losenice 287.
„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavř
el smlouvu na dálku o koupi zboží.
Kupující objednáním zboží od prodávajícího zpracováním elektronické objednávky souhlasí s tě
mito obchodními podmínkami,
které jsou pro oběstrany závazné.
Př
edmě
t smlouvy
Př
edmě
tem smlouvy je koupěkvě
tiny – kytice a její doruč
ení dle vyplně
né objednávky
Prodávající se zavazuje, že svým odbě
ratelů
m bude dodávat zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi č
i
vlastnostmi obvyklými pro dané zboží.
Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebyloli v
daném př
ípaděprokazatelnědohodnuto jinak.
Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku mů
že
kupující výhradněpísemnou formou na email info@kvetinybrno.cz s uvedením č
ísla objednávky a rozsahem požadovaných
změ
n a to nejméně4 hodiny př
ed č
asem doruč
ení v den odeslání zboží.
Objednání zboží a uzavř
ení smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajůpř
i odesílání objednávky nebo v
registraci. Objednávka je zároveňnávrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavř
ení kupní
smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
Termíny objednání a doruč
ení kvě
tin
Objednání kytice 
nejméně3 pracovní dny př
edem
.
Pokud potř
ebujete kytici doruč
it dř
íve, je nutná domluva s personálem prodejny, zda je v jejich možnostech požadavek
objednavatele zrealizovat.
Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky
Cena doruč
ované kytice je souč
ástí objednávky dle požadavku objednavatele. Prodávající je povinen tuto cenu respektovat
a dle aktuálních cen kvě
tin kytici zhotovit.
Ceny za doruč
ení
Doruč
ovaná kytice je v minimální hodnotě500,
V rámci mě
sta Žď
áru nad Sázavou doruč
ení zdarma. Mimo Žď
ár nad Sázavou si úč
tujeme 4, za km (cesta tam, i zpě
t).
U objednávky nad 1000, cena za doruč
ení mimo Žď
ár nad Sázavou do 15 km zdarma.
Př
íplatek za doruč
ování mimo pracovní dobu a o víkendu, kytice v hodnotědo 1000, 100,
Kytice v hodnotěnad 1000, zdarma
Možnosti platby pro internetové objednávky:

●
●
●
●

bankovním př
evodem př
edem  prodávající zboží expeduje po př
ipsání ceny objednávky na bankovní úč
et
prodávajícího, 
č
. úč
tu 2107349703/2700 do poznámky uveď
te doruč
ovaná kytice a Vaše jméno
dobírkou  kupující zboží zaplatí př
i doruč
ení zboží
úhrada na prodejněpř
ed termínem doruč
ení v otevírací dobu Kvě
tinky na Veselské ulici.
úhrada př
i př
evzetí objednaného zboží na prodejněv př
ípaděosobního vyzvednutí.

Č
as doruč
ení –
je uveden v objednávce. Prodávající se zavazuje tento č
as dodržet, maximální tolerance
k doruč
ení je 1 hodina od požadavku.
Souč
ástí objednávky je telefonní č
íslo na toho, komu zboží vezeme. V př
ípaděnezastihnutí obdarovaného na
doruč
ované adrese si vyhrazujeme právo telefonicky obdarovaného kontaktovat, abychom smluvili možnost
př
edání. Pokud neuvedete tel. č
íslo obdarovaného nebo se mu nedovoláme, vyhrazujeme si právo nechat kytici
ně
komu ze sousedůk př
edání. Vzkaz k uvedené kytici př
edáme v zalepené obálce. Č
astý dotaz obdarovaných př
i
př
edávání doruč
ovaných kytic je, kdo kytici objednal. Pokud si nepř
ejete zveř
ejnit tuto informaci, je nutné toto
uvést do objednávky.
Prodávající také neruč
í za to, zda obdarovaný kvě
tinu př
ijme. V př
ípadě
, že ne, je následující 3 pracovní dny
k vyzvednutí na prodejněKvě
tinka, Veselská 17/33 a objednavatel má možnost si ji vyzvednout.

Pokud kupující provede úhradu př
edem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plně
ní
zákazníkovi dohodnutým způ
sobem bez zbyteč
ného prodlení nejpozdě
ji však do 5ti pracovních dní.
Odstoupení od smlouvy
Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá spotř
ebitel právo odstoupit od smlouvy v př
ípadě
, kdy je dodávka zboží
upravena podle př
ání spotř
ebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotř
ebení nebo
zastarání.
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyř
ídit platnou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na dodací adresu v termínu
sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží na vyžádání ke zboží daň
ový doklad emailem, nebo který je př
i osobním
odbě
ru př
edán v provozovněprodávajícího.
Prodávající se zavazuje, že Vaše 
osobní údaje
neposkytne v jakékoli podobě tř
etí straně
. Zpracování a nakládání s
osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Př
i registraci nebo odeslání
objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajůa k použití pro obchodní komunikaci mezi
prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas mů
žete kdykoli písemněvypově
dě
t. Prodávající považuje poskytnuté osobní
údaje za dů
vě
rné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svů
j závazek odebrat zboží nebo vč
as zaplatit sjednanou
kupní cenu.
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, staneli se plně
ní nemožným, nedohodneli se s kupujícím na
novém plně
ní.
Závě
reč
ná ustanovení
Úč
astníci se výslovněve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že neníli podmínkami výslovně
stanoveno jinak, ř
ídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo změ
nit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez př
edchozího upozorně
ní.
Prohlášení o ochraněosobních dat
Osobní údaje jsou chráně
ny př
ed zveř
ejně
ním a použitím tř
etí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a
pro komunikaci se zákazníkem.
Zákony a př
edpisy:
 zák. č
. 101/2000 Sb. o ochraněosobních údajů

