OBCHODNÍ

I.

PODMÍNKY

Preambule

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy, které
budou uzavřeny v internetovém obchodě zřízeném prodávajícím: Tomáš Nykl,
ve Studeném 7/360, Praha 4, Braník IČO 05546087, DIČ 7605040179 (dále
jen Prodávající. Nakupovat mohou osoby fyzické i právnické (dále jen
kupující). Dále nabízený produkt je možné zakoupit na webových stránkách na
adrese: www.strategickaekvalizace.cz. Prodej zprostředkovává internetový eshop s názvem Simple Shop na adrese https://www.simpleshop.cz/.
2. Tyto obchodní podmínky vycházejí z českého právního řádu a to občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ) a jsou závazné pro
všechny strany, které vstoupí do závazkového vztahu přes zmíněný e-shop.

II.

Všeobecná ustanovení

1. Kupující si objednává dále uvedený produkt výhradně online prodejem a to
prostřednictvím zprostředkovatelského e-shopu. Objednáním stvrzuje svůj souhlas s
těmito obchodními podmínkami. Stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude je
respektovat, jako závazné. Dodáním produktu je uzavřen smluvní vztah.

III.

Předmět smlouvy, místo plnění, cena

1. Předmětem smlouvy je nehmotný produkt a to výukový produkt provedený
jako video kurz o práci se zvukem s názvem "Strategická ekvalizace v
domácím nahrávacím studiu" (dále jen produkt).
2. Produkt bude zaslán elektronicky po úhradě jeho ceny na elektronickou adresu
určenou kupujícím.
3. Cena je vždy stanovena viditelně na zprostředkovatelském e-shopu vč. účtu,
kam má být zaplacena. Cenu je možné uhradit online, nebo platebním
příkazem. Po jejím připsání na účet prodávajícího bude produkt zaslán do 24
hodin.
4. Do okamžiku úhrady ceny produktu není Prodávající povinen produkt dodat.
5. Kupující není oprávněn produkt dále distribuovat, nezískává koupí žádná
autorská práva. Produkt slouží pouze vlastní potřebě kupujícího.

IV.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující se tímto poučuje o možnosti požadovat vrácení zaplacené kupní ceny do 14ti
dnů ode dne převzetí produktu a to i bez uvedení důvodu. Tato doba běží dnem

následujícím od převzetí produktu. V takovém případě je kupující povinen neprodleně
vyplnit internetové odstoupení od smlouvy a zaslat prodávajícímu, a doložit, že
převzatý produkt není aktivní, a nevyužívá jej. Prodávající pak po posouzení doložení
skutečností, že produkt není kupujícím využíván, vrátí kupní cenu bez zbytečného
odkladu na účet, z nějž byla poukázána.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se zásadně řídí českým
právem a to i v případě uzavření kupní smlouvy se zahraničním partnerem. Stejně tak se
řídí i případné spory, které by vznikly. Prodávající, nebo kupující se zavazují vyvinout
veškeré úsilí k smírnému vyřešení jakýchkoli problémů či sporů.
2. V případě sporu, který se nepodaří smírně vyřešit je rozhodným soudem soud, který je
obecným soudem Prodávajícího.
3. Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytne v rámci jednotlivé koupě, byly
použity pro účely prodeje a koupě produktu. Výslovně souhlasí, aby údaje, které takto
poskytl, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek a prodávajícím zákonným
způsobem za účelem poskytování informací o nabízených službách a produktech
prodávajícího a to až do odvolání kupujícím. Kupující bere na vědomí a je seznámen s
tím, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Kupující může kdykoli svůj
souhlas odvolat s okamžitou platností. Nakládání s osobními údaji kupujícího takto
získanými se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Kupující má práv se kdykoli přesvědčit,
jak je s jeho osobními údaji nakládáno a to na adrese uvedené v čl. I.- Preambule těchto
obchodních podmínek a v případě nespokojenosti může jednak odvolat svůj souhlas a
popř. se obrátit na Úřad pro ochran u osobních údajů a požadovat nápravu.
4. Pokud by došlo k takovým změnám zákona, které by zasáhly i tyto obchodní podmínky,
mají zákonná ustanovení přednost s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek
zůstávají v platnosti. Prodávající je povinen obchodní podmínky přizpůsobit zákonným
změnám, které by se jich dotkly.
V Praze dne 1.8.2017

