Obchodné podmienky
1) Základné údaje
Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky") upravujú obchodné vzťahy
medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického
obchodu http://www.jiaogulan.sk/ , prípadne http://jiaogulan.sk/ .

2) Vymedzenie pojmov
a) Predávajúcim sa rozumie Bc. Attila Nagy , Tulipánová 1850/33, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO : 44116136.
b) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba objednávajúca v
internetovom obchode http://www.jiaogulan.sk/ .
c) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci
informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto
tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

3) Objednávka
a) Elektronická objednávka je platná ak kupujúci na portáli elektronického obchodu
pravdivo vyplnil objednávkový formulár vo všetkých požadovaných údajoch a
záležitostiach.
b) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú
považované za záväzné.
c) Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou.

4) Dodanie tovaru
a) Tovar je dodávaný formou dobierky (poštou).
b) Tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je
povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto

potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické
porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
c) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy
v plnej výške.
d) Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí
elektronickej objednávky, zvyčajne 3-5 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo
výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný
prevádzkovateľom.

5) Ceny
a) Zoznam tovaru s predajnými cenami je obsiahnutý na webovej adrese :
www.jiaogulan.sk
b) Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny.
c) Sme platcami DPH. Všetky ceny uvedené na našej stránke sú vrátane DPH.

6) Platba za tovar
a) Platby sa vykonávajú v eurách.
b) Pri dodávke na dobierku odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte.

7) Vrátenie tovaru
a) Odberateľ má právo bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia vrátiť tovar v
neporušenom originálnom balení predávajúcemu vrátane dokladov, ktoré boli dodané
spolu s ním.
b) Prevádzkovateľ, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
Zákazník v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo
obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.
c) v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá
suma za zaplatený za tovar (zaplatené poštovné, prepravné prepravnou službou alebo
dovoz sa nevracia) prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného
tovaru predávajúcemu

8) Reklamácie
a) Sú vybavované podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
b) Reklamovaný tovar musí byť vrátený podľa bodu 7)b).

9) Poštovné a balné
a) Poštovné a balné účtujeme konštantne 3 Eur (90 Sk) s DPH - pre všetky druhy a
množstvo tovaru.

b) Pri nadmernom objednaní sa poštovné a balné účtuje individuálne na základe
dohode s kupujúcim.

10) Chránime Vaše údaje
Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované
žiadnym tretím subjektom.

11) Záverečné ustanovenia
a) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory
vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
b) Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 01. januára 2009.

Obsah stránky www.jiaogulan.sk podlieha autorskému právu.
Používanie obsahu stránky je možné len s písomným súhlasom majiteľa stránky.

