Obchodní a reklamační podmínky
obchodní s polečnosti
DESIGNOR s.r.o.
s e s ídlem V Cel nici 4/ 1031, 110 00 Pra ha 1
i dentifikační číslo: 152 72 478
za psané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pra ze, spisová značka C1310

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.designor.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní s polečnosti DESIGNOR s .r.o., s e sídlem V Celnici
4/1031, 110 00 Pra ha 1, i dentifikační číslo: 152 72 478, za ps ané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Pra ze, s pisová značka C 1310 (dá l e jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti s mluvních s tran vzniklé v
s ouvislosti nebo na základě kupní s mlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uza víra né mezi prodávajícím a jinou fyzickou či
prá vni ckou osobou (dále jen „kupující“) pros třednictvím i nternetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodá vajícím provozová n na internetové adrese www.designor.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti s mluvních s tran při využívání webové stránky prodávajícího
umís těné na a drese www.designor.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky s e
nevzta hují na případy, kdy os oba, která má v úmys lu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednává ní zboží v rá mci
s vé podnikatelské činnosti.
1.3. Us ta novení odchylná od obchodních podmínek je možné s jednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
ma jí přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Us ta novení obchodních podmínek jsou nedílnou s oučástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky js ou
vyhotoveny v čes kém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v čes kém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodáva jící měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povi nnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet
2.1. Ze s vého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při regi straci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět s právně a pravdivě vš echny údaje.
Úda je uvedené v uživatelském účtu je kupující při ja kékoliv jejich změně povinen aktualizova t. Údaje uvedené kupujícím v
uži va telském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za s právné.
2.3. Přís tup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživa telským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohl edně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost
za porušení této povi nnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodá va jící může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá,
či v přípa dě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní s mlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vyba vení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vyba vení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen
jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží js ou uvedeny včetně daně z při dané hodnoty a vš ech s ouvisejících
poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v pl atnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhra ní obchodu a nevypršela l hůta časově omezené kampaně, pokud byl s oučástí takové kampaně. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za i ndividuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje
zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní s mlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 ods t. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, platbou a dodáním zboží. Informace o nákladech
spojených s balením, platbou a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v
rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vypl ní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obs ahuje zejména i nformace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vl oží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní
obchodu),
3.3.2. způs obu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadova ném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3. i nformace o nákladech s pojených s dodáním zboží (dále s polečně jen ja ko „objednávka“).
3.4. Před za sláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolova t a měnit údaje, které do objednávky
kupující vl ožil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravova t chyby vzni klé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ nebo „Objednat. Ú daje uvedené v
objednávce js ou prodávajícím pova žovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
el ektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uži vatelském rozhraní či v objednávce (dále
jen „el ektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodá va jící je vždy oprávněn v zá vislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výš e kupní ceny, předpokládané
ná klady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Sml uvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
za s láno kupujícímu elektronickou poštou, a to na a dresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní s mlouvu, a to zejména s osobami, které dříve
pods tatným způsobem porušily s vé povi nnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující s ouhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Ná klady vzniklé kupujícímu
při použití komunikačních prostředků na dálku v s ouvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
ná klady na telefonní hovory) s i hradí kupující s ám.

4. Cena zboží a Platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady s pojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle
způs obů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud Prodávající nenabídne další způsoby.
4.2. Spol ečně s kupní cenou je kupující povinen za platit prodávajícímu ta ké náklady s pojené s balením, platbou a dodáním
zboží ve s mluvené výš i. Není-li uvedeno výs lovně jinak, rozumí s e dále kupní cenou i náklady s pojené s dodáním zboží.
4.3. V přípa dě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
s pl atná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V přípa dě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží s polečně s uvedením va riabilního
s ymbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
přís l ušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodá va jící je oprávněn, zejména v případě, že ze s trany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.
3.5), poža dovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Us tanovení § 2119 ods t. 1 občanského
zá koníku se nepoužije.
4.6. Přípa dné slevy z ceny zboží poskytnuté prodáva jícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-l i to v obchodním s tyku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vys ta ví prodávající
ohl edně plateb prová děných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z
při dané hodnoty. Daňový doklad – fa kturu vys taví prodávající kupujícímu po odeslání zboží nakupujícímu a zašle jej v
el ektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 č. 89/2012 Sb., obča nský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,
ja kož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uza vřeném obalu,
které s potřebitel z obalu vyňa l a z hygienických důvodů jej není možné vrá tit.
5.2. Vrá cení, či výměna střižených textilií – z odstoupení od s mlouvy je vyl oučen nákup i nteriérových l átek, kdy délka látky
byl a upravena dle objednávky kupujícího odstřižením požadované délky z rol e, kromě případů, kde je to výs lovně ujednáno.
5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl . 5.1 či o ji ný případ, kdy nelze od kupní s mlouvy odstoupit, má kupující v s ouladu s
us ta novením § 1829 ods t. 1 občanského zá koníku právo od kupní s mlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, Ods toupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od
kupní s mlouvy může kupující zasílat mi mo ji né na adresu provozovny prodávajícího či na a dresu elektronické pošty
prodá vajícího designor@designor.cz.
5.4. V přípa dě odstoupení od s mlouvy dle čl . 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodá vajícímu vrá ceno do čtrnácti (14) pra covních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrá cením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vrá ceno pro svou pova hu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vrá ceno nepoškozené a
neopotřebené a, je -li to možné, v původním obalu.
5.5. Ve l hůtě tří (3) dnů od vrá cení zboží kupujícím dle čl . 5.3 obchodních podmínek je prodáva jící oprávněn provést
přezkoumání vrá ceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrá cené zboží není poško zeno, opotřebeno či čá stečně
s potřebováno.
5.6. V přípa dě odstoupení od s mlouvy dle čl . 5.2 obchodních podmínek vrá tí prodávající plnění poskytnuté kupujícím
kupujícímu do čtrnácti (14) dnů a to s tejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je ta ktéž
oprá vněn vrá tit plnění poskytnuté kupujícím ji ž při vrá cení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
s ouhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrá tit
při ja té peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrá tí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrá cené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně s potřebováno,
vzni ká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu š kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je
prodá vající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrá cení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V ta kovém případě vrá tí
prodá vající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Je-l i společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozva zova cí podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní s mlouvy s potřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně
ta kového dárku účinnosti a kupující je povinen s polu s e zbožím prodávajícímu vrá tit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží
6.1. Ori entační dodací l hůty js ou uvedeny u každé položky v na bídce zboží. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke
zpoždění dodání. V ta kovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete i nformová ni.
O s kutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete informová ni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
6.2. Objednávky při jaté o víkendech a s vátcích jsou potvrzovány nejpozději druhý pracovní den. Doba dodání s e v tomto
přípa dě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
6.3. Způs ob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy
s ml uven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopra vy.

6.4. Je-l i prodávající podle kupní s mlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen
převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní s mlouvy odstoupit.
6.5. V přípa dě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, n ež bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s pojené s opakova ným doručováním zboží, resp. náklady
s pojené s jiným způsobem doručení.
6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povi nen zkontrolova t neporušenost obalů zboží a v případě ja kýchkoliv zá vad
toto neprodleně oznámit přepravci . V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující s tvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl
neporušen.
6.7. Os obní odběr je možný v provozovně prodávajícího (showroom DESIGNOR, na adrese: U Li beňského pivovaru 63/2,
Pra ha 8. Běžné provozní hodiny prodejny se řídí dle informací na www.designor.cz v s ekci Prodejna – Kontakty.
6.8. Zboží s označením, - „pouze osobní odběr“ - uvedeným v bl ižší specifikaci zboží internetového obchodu, je z přepravy
vyl oučeno.
6.9. Z přepra vy je též vyl oučeno skleněné zboží s celkovou hodnotou vyš ší než 5000,-Kč s DPH v jedné objednávce. U této
objednávky je možný pouze osobní odběr.
6.10. Da l ší práva a povi nnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodá vajícím vydá ny.

7. Práva u vadného plnění
7.1. Prá va a povinnosti smluvních stran ohled ně odpovědnosti prodáva jícího z va dného plnění s e řídí příslušnými obecně
zá va znými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a ž 1925, § 2099 a ž 2117 a § 2161 a ž 2174 obča nského zá koníku).
7.2. Prodá va jící odpovídá kupujícímu za to, že prodáva ná věc je ve s hodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez va d. Shodou
s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti s mlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem
nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti
pro věc ta kového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který s e věc obvykle použí vá.
7.3. Us ta novení uvedená v čl . 7.2 obchodních podmínek s e nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na va du, pro kterou
byl a nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na va du odpovídající
míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá -li to z povahy zboží.
7.4. Prá va z va dného plnění uplatňuje kupující u prodáva jícího na a drese jeho provozovny U Li beňského pivovaru 2/63,
Pra ha 8. Za okamžik uplatnění reklamace s e považuje okamžik, kdy prodáva jící obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.5. Da l ší práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za va dy upravuje reklamační řá d prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vl astnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vyba vení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií
na bízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zava zuje, že nebude vykonávat žá dnou činnost, která by
mohl a jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahova t či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
s oučásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vyba vení nebo
ji né postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné
užíva t jen v rozsahu, který není na úkor prá v ostatních zákazníků prodávajícího a který je v s ouladu s jeho určením.
8.4. Vyři zová ní s tížností s potřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy designor@designor.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodáva jící na elektronickou adresu kupujícího.

8.5. Prodá va jící není ve vzta hu ke kupujícímu vá zán žádnými kodexy chová ní ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 pís m. e)
obča nského zákoníku.
8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzni klé v důsledku zásahů třetích osob do
webové stránky nebo v důsledku užití webové s tránky v rozporu s jejich určením.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve s myslu § 1765 odst. 2 občanského zá koníku.

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Ochra na osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zá konem ve s myslu ust. § 5 ods t. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochra ně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“),
a v s ouladu s čl . 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Pa rlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzi ckých os ob v s ouvislosti se zpracová ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018.
9.1.1. Kupující s ouhlasí se s hromažďováním a zpracováním těchto s vých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
i dentifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém
uži va telském účtu při registraci nebo později během jeho a ktualizace (dále společně vše jen ja ko „osobní údaje“).
9.1.2. Kupující s ouhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
s ml ouvy, pro účely vedení uživatelského účtu.
9.1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve s vém uživa telském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět s právně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu i nformovat
prodá vajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.1.4. Kupující s ouhlasí se zpracová ním s vých osobních údajů pověřenou třetí osobou, jakožto zpracovatele a to především
s ubjekty nezbytné pro kvalitní vyřízení objednávky, s právu uživa telského účtu, fakturaci, doručení zboží a zjištění
s pokojenosti zákazníků.
9.2. Os obní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracová vány v el ektronické podobě
a utomatizovaným způsobem nebo v ti štěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že s e jedná o dobrovolné poskytnutí
os obních údajů.
9.4. V přípa dě, že by s e kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou s oukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracová ní, může požádat prodáva jícího nebo zpracova tele o vys větlení, či požadovat,
a by prodávající nebo zpracova tel odstranil ta kto vzniklý s tav. Je -li žá dost kupujícího podle předchozí věty s hledána
oprá vněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně zá vadný s tav.
9.5. Kupující má právo s vůj s ouhlas kdykoli odvolat a to na emailové a drese designor@designor.cz.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Kupující či zájemce o zasílání newsletterů, obchodních s dělení a i nformací souvisejících s e zbožím nebo službami
týka jící s e předmětu činnosti prodáva jícího souhlasí se s hromažďování a zpracování osobního údaje pro zasílání těchto
s dělení na svou elektronickou adresu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zá kona č. 101/2000 Sb., o ochra ně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v s ouladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení
Evrops kého Pa rlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochra ně fyzi ckých osob v s ouvislosti se
zpra cová ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
os obních údajů), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018.
10.1.1. Kupující s ouhlasí se s hromažďováním a zpracováním osobního údaje - elektronické a dresy při registraci nebo
později během a ktualizace.
10.1.2. Kupující s ouhlasí se zpracováním elektronické a dresy pověřenou třetí osobou, jakožto zpracovatele a to především
s ubjekty nezbytné pro tvorbu a rozeslání newsletterů, obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím a službami.

10.2. El ektronická adresa bude zpracovávána po dobu neurčitou, v elektronické podobě a utomatizova ným způsobem nebo
v ti š těné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.3. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že s e jedná o dobrovolné poskytnutí elektronické adresy.
10.4. V přípa dě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho elektronické adresy,
které je v rozporu s ochranou s oukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
úda je nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodáva jícího nebo zpracova tele o vys větlení, či
poža dovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý s tav. Je -li žádost kupujícího podle předchozí věty
s hl edána oprávněnou, prodáva jící nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný s tav.
10.5. Souhlas s poskytnutím elektronické adresy je odvolatelný odhlášením v kterémkoli doručeném s dělení nebo na
ema ilové adrese designor@designor.cz
10.6. Kupující s ouhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

11. Doručování
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní s mlouvou musí být druhé s mluvní straně
doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
(dl e volby odesílatele). Kupujícímu je doručová no na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vzta h související s užitím webové stránky nebo právní vzta h založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(za hraniční) prvek, pak strany s jednávají, že vzta h s e řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vypl ýva jící z obecně záva zných právních předpisů.
12.2. Prodá va jící je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a či nnost prodávajícího nepodléhá
ji nému povolování.
12.3. Je-l i některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se ta kovým stane, namísto neplatných
us ta novení nastoupí ustanovení, jehož smysl s e neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní s mlouvy či obchodních p odmínek
vyža dují písemnou formu.
12.4. Kupní s mlouva včetně obchodních podmínek je a rchivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.5. Konta ktní údaje prodávajícího: a dresa pro doručová ní DESIGNOR s.r.o.., U Li beňského pivovaru 2/63, Pra ha 8, a dresa
el ektronické pošty designor@designor.cz.
12.6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových s tránkách prodávajícího v den odeslání
el ektronické objednávky kupujícím.
12.7. Tyto podmínky vs tupují v pl atnost dne 14. května 2018.
V Pra ze dne 14. 5. 2018

