
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Na této stránce najdete popis jak provést objednávku zboží a informace týkající se délky záruky, záručních 
podmínek a popis jak zboží reklamovat. Věnujte prosím několik minut následujícímu textu. 

Objednávat zboží můžete jednak prostřednictvím našeho objednávkového formuláře, ale i telefonicky, popř. 
prostřednictvím E-Mailu, či faxu podle kontaktních údajů na naší úvodní stránce. 

Vyplněním objednávkového formuláře (dále registrací) na našem serveru souhlasíte, aby v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných 
předpokladů, omezení a pravidel, o vaší osobě zpracovávány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu 
poskytnete, a to za účelem umožnění doručení objednaného zboží z internetového obchodu na doménovém 
jméně www.dassar.cz a stránkách s ním souvisejících. Vyžadované informace jsou pouze Jméno a Příjmení, 
Adresa pro doručení a kontakt pro ověření objednávky. 

Zaregistrováním se na serveru www.dassar.cz potvrzujete, že jste si všechny výše uvedené informace řádně a 
pečlivě přečetli a bez výhrad s nimi souhlasíte. Vaše údaje nejsou za žádných okolností dále zpracovávány, 
uvedené emailové adresy nebudou dále šířeny třetím stranám, poskytnutí vašich ůdajů je dobrovolné. Registrace 
nového obchodníka vyžaduje IČO a bude ověřena jeho právoplatnost. Pro informace ohledně ochrany soukromí 
nás neváhejte kontaktovat. 

Dříve než odešlete objednávku přečtěte si následující upozornění: 

Stisknutím tlačítka odeslat potvrzujete že jste si následující informace přečetli a bez výhrad s nimi souhlasíte. 
Osoby mladší 18 let smějí nakupovat pouze se souhlasem rodičů. 

Odesláním objednávkového formuláře s on-line obchodu www.dassar.cz potvrzujete že objednávka je platná. V 
případě že z jakéhokoli důvodu nechcete objednané zboží převzít jste povinni nás o tom informovat (zrušit svou 
objednávku) emailem nebo telefonicky či faxem.. Pro objednávky které byly odeslány před 16.00 hod je čas pro 
stornování do 22h téhož dne, pro objednávky odeslané po 16.00 hod, máte čas na zrušení do 10.00h dne 
následujícího. 

V opačném případě jste povinni objednané zboží převzít na poště nebo od zásilkové služby a zaplatit. Dále se 
vše řídí dle občanského zákoníku. 

Upozorňujeme že odeslání elektronické objednávky Vás zavazuje k odebrání nebo řádného zrušení objednaného 
zboží, máte samozřejmě možnost objednávku zrušit viz. výše. tj. právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. 
Důležité: Poté co odešlete formulář bude následovat ověření objednávky z naší strany (telefonicky, nebo 
elektronickou poštou), bude Vám upřesněna cena za zboží včetně poštovného a balného, případně zodpovězeny 
otázky které nám položíte. Po tomto kontaktu je objednávka závazná. 

Důležité upozornění: Toto opatření nemá za cíl omezovat rozhodnutí zákazníka o zrušení objednávky. Pokud 
například objednáte zboží a záhy zjistíte že je nevhodné nebo že ho z jakéhokoli důvodu nechcete nakoupit, 
respektujeme to a pokud nám dáte včas vědět Vaše objednávka bude zrušena bez jakýchkoli dalších akcí z naší 
strany. 

I v případě že je zboží již na cestě respektujeme případ kdy nemůžete objednávku převzít, požadujeme abyste 
nás o tom ale informoval-a. V případě že potřebujete více informací neváhejte nás kontaktovat. 

Při objednávce přesahující 2.000,00 Kč neúčtujeme na území České republiky poštovné a balné! 

V případě vrácení zboží zákazníkem v zákonné lhůtě mu bude poukázána kupní cena včetně uhrazeného 
poštovného a balného. 
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