Obchodní podmínky www.jaknaprodejbytu.cz
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž
předmětem je koupě internetových vzdělávacích ebooků "Průvodce prodejem bytu“ a „Průvodce
nákupem bytu“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek
http://www.jaknaprodejbytu.cz vyplněním a odesláním objednávky.
2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího,
kterým je podnikatel - fyzická osoba:
Zuzana Kleknerová
Fojtíkova 2401, 269 01, Rakovník – Rakovník II, Česká Republika
Telefon: 607 132 619
IČ: 88077501
V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí
občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.
3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že
jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v
rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít
informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru k této tematice.
II.
Objednávka
1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové
adrese http://www.jaknaprodejbytu.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním
elektronického
formuláře
objednávky
prostřednictvím
webové
stránky
http://www.jaknaprodejbytu.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat
a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a
kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s
obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.jaknaprodejbytu.cz a že s nimi
souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním
a odesláním objednávky.

III.
Kupní cena, daňový doklad

1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.jaknaprodejbytu.cz/ najdete konečnou
cenu ebooků. Prodávající není plátcem DPH, cena je konečná.
2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu
daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV.
Způsob a forma platby
1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o.,
která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
ThePay.cz, s.r.o.
2. Možnosti plateb:
a) Bezhotovostně bankovním převodem na korunový účet prodávající. Číslo bankovního účtu
prodávající, včetně variabilního symbolu, je uvedeno ve faktuře.
b) Bezhotovostně online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
4. Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese
http://www.jaknaprodejbytu.cz/), budou zaslány spolu s ebookem, po uhrazení částky.

V.
Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující má podle platného zákona dle § 1829 odst. 1 zákona, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí
plnění. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující uhradil kupní
cenu nebo její část, je prodávající povinna tuto částku vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od
kupní smlouvy.
2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@jaknaprodejbytu.cz s
prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového
dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku. Částka bude
vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena
zpět bankovním převodem.
VI.
Odpovědnost
1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.

VII.
Ochrana údajů
1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, název firmy, emailová
adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, IČ a DIČ. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení kupujícímu.
2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při žádosti o zaslání ebooku, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
3. Osobní údaje bude provozovatelka zpracovávat po dobu neurčitou v elektronické podobě
automatizovaným způsobem.
4. Provozovatelka se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2017. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek http://www.jaknaprodejbytu.cz popřípadě dalšími informačními
kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních
podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
http://www.jaknaprodejbytu.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí
aktuální verzí obchodních podmínek.

