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Jak nakupovat?

Pro nákup v našem internetovém obchůdku není nutné se zaregistrovat, resp. přihlásit - v levém horním rohu.
Pokud se však zeregistrujete , tak Vám Váš zákaznický účet poskytne přehled o všech uskutečněných objednávkách, stavu
objednávky, stornech apod.
Pokud jste již zaregistrovaní na MIMIBAZARu, můžete se přihlásit stejným loginem a heslem.
Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.
Dále můžete pokračovat ve výběru.
Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík.
Pokud se nechcete registrovat , tak jen vyplňte kontraktní údaje (adresu) a přejdete k dalšímu kroku objednávky. U
pokladny zvolte způsob doručení a platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Následně Vám zašleme
e-mail s doplňujícími údaji, kompletními podklady při platbě předem na účet a sdělením o lhůtě vyřízení objednávky.

Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
4. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo vyúčtování nákladů na nepřevzatou zásilku
(poštovné, balné, atd.)

Dodací lhůta
1. V případě platby předem na účet odesíláme zboží cca do 1-2 prac. dnů od připsání částky na účet.Termín dodání při
doručení poštou nezaručujeme.
2. V případě dodání na dobírku odesíláme zboží do 1-2 prac.dnů od obdržení objednávky.Termín dodání při doručení poštou
nezaručujeme.
3. V případě objednání zboží ve všední den do 12.oo hodin s doručením službou GLS odesíláme zboží v den
objednávky s dodáním do 24 hodin.
3. V případě výjmečných situací , kdy nejsme schopni vyřídit objednávku v dané lhůtě Vás ihned po obdržení objednávky o
této skutečnosti informujeme.

Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu.
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Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo
odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Tato lhůta se nevztahuje
na zboží odebrané při osobním odběru. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo
opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu
vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně bez dopravného a balného předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě
10-ti dnů.

Ochrana osobních dat
Provozovatel serveru firma P.M.P. Company s.r.o. (IČ:25933388) se řídí při zpracování informací o zákaznících dle platných
zákonů České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží
výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných adresných údajů, které jsou předávány přepravním
společnostem.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách, v den odeslání elektronické
objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném
v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně poštovného uvedeného ve způsobech
doručení a plateb.
Provozovatel :
P.M.P. Company s.r.o.
Staré Buky 162
Staré Buky 543 43

Firma je zapsána v OR ved. KS v HK odd.C vl. 156354
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