
Obchodní podmínky 2013

Provozovatel internetového obchodu
CEDR Pardubice, o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
IČ: 27547850
DIČ: CZ27547850 (jsme plátci DPH)
Tel.: +420 464629266
Email: obchod@cedrops.cz
http://www.cedrops.cz
http://eshop.cedrops.cz

Objednávka výrobků, uzavření kupní smlouvy
K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází odesláním objednávky v internetovém 
obchodě. Kupující tím zároveň akceptuje obchodní podmínky, které jsou pro obě strany závazné.

Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky obdržíte e-mailem. V případě potřeby upřesnění objednávky nebo nejasností vás 
budeme kontaktovat.

Doobjednání a storno objednávky
Do 24 hodin od obdržení Vaší objednávky je možné si doobjednat, změnit výběr výrobků nebo objednávku 
stornovat. Lze tak učinit e-mailem nebo telefonicky.

Možnosti a ceny dodání
Doporučená zásilka České pošty (pouze pro objednávky šperků do 500,- Kč) - 49,- Kč
Balík Do ruky České pošty - 99,- Kč
Balík Na poštu České pošty - 89,- Kč
U objednávek vyšších než 3000,- Kč je poštovné zdarma
Osobní odběr - prodejna CEDR Pardubice, o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice

Způsoby placení
Převodem na účet č. 43-2946300257/0100- zdarma
Platba dobírkou - 39,- Kč (účtuje se u všech objednávek placených dobírkou)
Hotově na prodejně (pouze při osobním odběru) - zdarma

Vrácení výrobku
Poskytujeme 14-ti denní záruku na vrácení peněz nebo výměnu výrobků. V tomto případě zašlete nepoužitý 
a nepoškozený výrobek  v originálním obalu s dokladem o koupi poštou (ne na dobírku). Peníze vám budou 
zaslány na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. V případě výměny zboží neúčtujeme poštovné. Při 
výměně za jiný druh zboží, bude poštovné účtováno.

Reklamace výrobku
V případě, že obdržíte vadný výrobek nebo vada projeví v záruční době 24 měsíců, zašlete nám jej k 
reklamaci, kterou vyřídíme co nejdříve, maximálně do 30 dnů.

Dodací lhůty
Dodací lhůta je 7-20 dnů od objednání podle druhu výrobku a je uvedena vždy u konkrétního výrobku. V 
případě zdržení objednávky budeme zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

Ochrana osobních dat
CEDR Pardubice, o.p.s., provozovatel internetového obchodu, se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů. Vámi svěřené osobní údaje budou použity pouze pro potřebu internetového 
obchodu CEDR Pardubice, nebudou poskytnuty třetí osobě a jinak zneužity. Na Vaše přání je kdykoliv z naší 
databáze okamžitě vymažeme.

Tyto obchodní podmínky byly platné do 31. 12. 2013


