PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AVITA BOHEMIA, s.r.o.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.

Tyto platební a dodací podmínky společnosti AVITA BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Příkop
843/4, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČO: 04589530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90796 („prodávající“) se uplatní při plnění
vzájemných práva a povinností v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi
prodávajícím a jinou osobou („kupující“).

3.

Tyto platební a dodací podmínky jsou přílohou obchodních podmínek („OP“). OP mají vždy
přednost; pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný
význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené těmito platebními a dodacími podmínky
anebo OP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.

Kupní cena může být zaplacena podle výběru kupujícího některým z následujících způsobů:
Typ platby
Platba na dobírku (kurýrní společnost, platba v hotovosti)
Platba na dobírku (kurýrní společnost, platba kartou)
Bankovní převod (doručení kurýrem)
Online platba platební kartou (doručení kurýrem)

6.

V případě dobírky je třeba za zboží zaplatit v hotovosti při jeho převzetí od kurýrní společnosti.
Kurýrovi kurýrní společnosti je možné zaplatit i platební kartou.

7.

Platba převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-1733660297/0100 vedený u Komerční
banky, a.s.

8.

Při platbě je třeba uvést variabilní symbol shodný s číslem objednávky, který je důležitý pro
přiřazení platby k objednávce. Zboží je odesláno až po připsání platby na bankovní účet
prodávajícího.

9.

Platba za zboží platební kartou (kreditní) přes internet prostřednictvím platební brány GoPay.
Platit lze platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club
International. Po kliknutí na „[Závazně objednat s povinností platby]“ bude Kupující
přesměrován na internetovou stránku platební brány, kde v zabezpečeném prostředí zadá údaje z
platební karty.

10.

DODACÍ LHŮTY A PODMÍNKY

11.

Prodávající obvykle odesílá zboží v následujících lhůtách:
(a) pokud je objednávka kupujícího doručena v pracovní den do 13:00 hod., dodání se
uskutečňuje zpravidla následující pracovní den;
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(b) pokud je objednávka kupujícího doručena v pracovní den po 13:00 hod. nebo během
víkendu, státních svátků nebo dní pracovního klidu, dodání probíhá zpravidla do dvou
(2) pracovních dnů,
nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není u jednotlivého zboží s
ohledem na jeho dostupnost stanoveno jinak.
12.

13.

Kupující si může zvolit z následujících způsobů doručení zboží:
Způsob dopravy

Hodnota objednávky

Cena dopravy

Kurýrní společnost

DO 1275 Kč

140 Kč

Kurýrní společnost

NAD 1275 Kč

0 Kč

Kurýrní společnost obvykle doručuje následující den po odeslání ze skladu Prodávajícího. Zboží
je doručováno v pracovní dny. O stavu objednávky a doručení zásilky je Kupující průběžně
informován e-mailem. Zásilku je možné sledovat přes internet na základě jejího čísla na stránce
kurýrní společnosti. Před doručením zásilky bude Kupující telefonicky kontaktován kurýrem.
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