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OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Zp sob objednání
Objednávat m ete pomocí objednacího formulá e na t chto stránkách. Pokud byste si s ímkoliv nev li rady
nebo si nebyli jistí, neváhejte zavolat na tel.: +420 606 625 020. S vypln ním objednávkového formulá e Vám
rádi poradíme. Dále máte mo nost zaslat objednávku jako oby ejný e-mail na na i e-mailovou adresu
rt@renytrade.cz. Pokud chcete, m ete objednávku zaslat i písemn  na adresu:

RENY TRADE
Renáta He manová
Nezv stice 175
332 04 NEZV STICE

: 01850598
tel. +420 606 625 020
e-mail: rt@renytrade.cz

ECHNY CENY JSOU KONE NÉ  NEJSME PLÁTCI DPH.

2. Pravidla nákupu
Ve keré podané objednávky jsou pova ovány za závazné, jsou-li vypln ny ve keré osobní údaje objednatele

etn  jeho platné e-mailové adresy a telefonního ísla.
Zákazník podáním objednávky potvrzuje, e se seznámil s t mito Obchodními podmínkami, s dodacími, platebními
a reklama ními podmínkami a také s Kontaktními údaji, pot ebnými pro p ípadnou následnou komunikaci s námi.
Ka dá objednávka bude potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.

3. Platba a zasílání zbo í:
Zbo í zaplatíte p i osobním p evzetí nebo p edem bankovním p evodem na ú et spole nosti. Zásilky posíláme
eskou po tou (zpravidla jako cenné psaní).

- Platba p evodem
Platit m ete bankovním p evodem na ná  ú et íslo 115-533270257/0100.
V tomto p ípad  je objednávka pova ována za platnou a  po p ipsání celé ástky na ná  ú et. Po odeslání
objednávky obdr íte v co nejkrat í dob  e-mail s informacemi o objednávce. K provedení platby pot ebujete 3
základní údaje:
- íslo ú tu: 115-533270257/0100
- ástku k úhrad : Celková ástka Vám bude zaslána e-mailem.
- variabilní symbol: íslo faktury, které Vám bude zasláno e-mailem.

- Platba v hotovosti
Úhrada bude provedena p i p evzetí zbo í na adrese prodejce.
K objednávce, kde je vybrán zp sob p edání zaslání jako cenné psaní pomocí eské po ty je ú továno po tovné a
balné ve vý i 60,-- K .
Osobní p evzetí, je nutné p edem dohodnout telefonicky na ísle +420 606 625 020, p ípadn  e-mailem
rt@renytrade.cz
Zvolíte-li osobní odb r, ádné po tovné a balné pochopiteln  neplatíte.
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3. Reklama ní ád
V p ípad  reklamací se ídíme pravidly, je  popisuje § 2165 - § 2174 Ob anského zákoníku.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozd ji do 7 dn  od obdr ení reklamace o postupu a vy ízení.
V p ípad  vým ny za stejné zbo í spot ebitel pochopiteln  nic neplatí, v p ípad  vým ny za jiný druh zbo í zaplatí
pouze p ípadný rozdíl v cen .
Pokud si nejste s ímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám v dy k dispozici  viz
Kontakty.

4. Vým na zbo í
Oznámení o po adavku na vým nu zbo í musí kupující u init u prodávajícího písemn  (e-mailem), pop .
telefonicky ve lh  do 5 dn  od p evzetí zbo í. Ke zbo í, které po aduje zákazník vym nit, musí v dy p ilo it
pr vodní dopis, kde uvede d vod, pro  zbo í m ní a za jaké zbo í chce vym nit. Zásilku zasílá kupující na adresu:

RENY TRADE
Renáta He manová
Nezv stice 175
332 04 NEZV STICE

: 01850598
tel. +420 606 625 020
e-mail: rt@renytrade.cz

Zásilka musí být doru ena prodávajícímu maximáln  do 15 dn  od p evzetí zbo í.

Zbo í zasílejte pouze b nou balíkovou po tou, DOBÍRKA NEBUDE Z NA Í
STRANY P IJATA !

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozd ji do 7 dn  od obdr ení po adavku na vým nu o postupu a
vy ízení. V p ípad  vým ny zbo í za jiné zbo í zaplatí kupující pouze manipula ní poplatky, tedy po tovné a balné
ve vý i 60,-- K  a navíc p ípadný rozdíl v cen .
Pokud si nejste s ímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám v dy k dispozici  viz
Kontakty.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Do 14 dn  máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání d vodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání

vodu ve lh  14 dn  ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi ur ená t etí osoba p evezmete zbo í.
Pro ú ely uplatn ní práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat

RENY TRADE
Renáta He manová
Nezv stice 175
332 04 NEZV STICE

: 01850598
tel. +420 606 625 020
e-mail: rt@renytrade.cz

formou jednostranného právního jednání (nap íklad dopisem zaslaným prost ednictvím provozovatele po tovních
slu eb nebo e-mailem).
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Aby byla dodr ena lh ta pro odstoupení od této smlouvy, posta uje odeslat odstoupení od smlouvy p ed
uplynutím p íslu né lh ty.

sledky odstoupení od smlouvy.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 14 dn  ode dne, kdy nám
do lo Va e oznámení o odstoupení od smlouvy, v echny platby, které jsme od Vás obdr eli, v etn  náklad  na
dodání (krom  dodate ných náklad  vzniklých v d sledku Vámi zvoleného zp sobu dodání, který je jiný ne
nejlevn í zp sob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb pou ijeme stejný platební prost edek,
který jste pou il(a) pro provedení po áte ní transakce. V ádném p ípad  Vám tím nevzniknou dal í náklady.
Platbu vrátíme a  po obdr ení vráceného zbo í !
Zbo í bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 14 dn  ode dne, kdy do lo k odstoupení od této smlouvy, za lete
zp t nebo je p edejte na adrese:

RENY TRADE
Renáta He manová
Nezv stice 175
332 04 NEZV STICE

: 01850598
tel. +420 606 625 020
e-mail: rt@renytrade.cz

Lh ta se pova uje za zachovanou, pokud nám ode lete zbo í zp t p ed uplynutím 14 dn .
Ponesete p ímé náklady spojené s vrácením zbo í.
Odpovídáte pouze za sní ení hodnoty zbo í v d sledku nakládání s tímto zbo ím jiným zp sobem, ne  který je
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zbo í.
Podmínkou vrácení pen z je: Zbo í musí být neporu ené, schopné dal ího prodeje.

Zbo í zasílejte pouze b nou balíkovou po tou, DOBÍRKA NEBUDE Z NA Í
STRANY P IJATA !

Pokud si nejste s ímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám v dy k dispozici  viz
Kontakty.

6. Zru ení objednávky p ed odesláním
Zákazník má právo objednávku zru it do 24 hodin od obdr ení potvrzovacího emailu bez jakýchkoliv sankcí.
Za pozd í zru ení budeme po adovat úhradu stornovacího poplatku ve vý i 10% z hodnoty objednaného zbo í,
minimáln  v ak 100,- K .
Na tento stornovací poplatek Vám bude po jeho úhrad  vystavena ádná faktura. Pokud tento poplatek v ádném
termínu neuhradíte, p edáváme celou zále itost spole nosti zabývající se inkasní správou  vymáhání pohledávek,
která od Vás uvedenou ástku vym e právní cestou. V takovém p ípad  uhradíte navíc náklady této spole nosti,
je  mohou dosahovat n kolika tisíc korun.

7. Zbo í které nelze vzít zp t
Pokud je zbo í po kozené vlastním neopatrným zacházením, nelze toto zbo í vrátit, ani zahájit reklama ní ízení !

RENY TRADE
Renáta HE MANOVÁ

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2016
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