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Jak nakupovat 

Není potřeba se registrovat. Pokud si vyberete příslušné zboží, přidejte je do košíku. Poté můžete 

pokračovat v nákupu dalšího zboží, nebo upravit počet kusů. K dokončení nákupu stačí vyplnit 

objednávku a odeslat. Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje, jsou nezbytné 

pro vystavení daňového dokladu a k doručení zboží. Osobní údaje zákazníka budou použity pouze pro 

vyřízení objednávky. Prohlašujeme, že tyto nebudou poskytovány třetí osobě. Pokud je zboží skladem, 

bude odesláno do 24 hodin po obdržení objednávky. 

Naše společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným subjektem zodpovědným za prodej a dodání 

zboží zákazníkovi. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného 

a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření 

kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Veškeré objednávky podané 

prostřednictvím nákupního košíku jsou pro obě strany závazné. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně 

reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

Způsoby dodání zboží 

Zboží je zasíláno prostřednictvím balíku České pošty. Daňový doklad k objednávce zasíláme e-mailem na 

adresu uvedenou v objednávce. 

Zboží zaslané balíkem dodá Česká pošta běžně do dvou pracovních dnů po dni podání. Balík je doručen 

na Vámi udanou adresu v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na této adrese, 

zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. 

Platební podmínky 

Platba převodem předem na účet - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Údaje pro 

platbu Vám budou zaslány v e-mailu oznamujícím přijetí objednávky. Zásilka bude odeslána ihned po 

přijetí předmětné částky na náš účet. 

Dobírkou - pokud zboží není zaplaceno předem, zásilku hradíte při převzetí od přepravce.  

Možnost vrácení zboží 

V souladu se zákonem č.367/2000Sb., § 53, odstavec 6 při nákupu přes internet máte až 14-ti denní 

možnost výměny zboží za jiné, případně vrácení zboží s navrácením uhrazené kupní ceny zboží, s 

odpočtem přepravních nákladů. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které podléhá autorskému 

zákonu, jako jsou např. Audio CD či MP3 nahrávky. Zboží nesmí být žádným způsobem (byť jen nepatrně) 

poškozené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání, musí být kompletní, včetně veškerého 

příslušenství a obalů. Neposílejte zboží nazpět dobírkou, v takovém případě zásilku nepřijmeme. Vždy 

nás předem kontaktujte. Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle obecně 

platného reklamačního řádu. 

Záruka a reklamace 

Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. 

http://www.molekularnivodik.cz/

