OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v
oblasti prodeje zboží mezi nadačním fondem Nadační fond Tomáše Berdycha (dále jen "prodávající") a jeho
obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).
Prodávající Nadační fond Tomáše Berdycha, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00 je nadačním
fondem zapsaným v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 103, jehož účelem je
v souladu s vydaným statutem provádění činností směřujících zejména k:
a) rozvíjení programů a aktivit v oblasti tělovýchovy mládeže,
b) podpoře a realizaci vlastních sportovních projektů a soutěží,
c) zlepšování podmínek pro výchovu talentovaných mladých sportovců,
d) podpoře a osvětě v oblasti zdravého životního stylu a sportu,
e) napomáhání k zajištění sportovních a kulturních potřeb dětí.
Kupující Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na
nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím
a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném
znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná
práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo
dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění
smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související
s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).
III. OTEVÍRACÍ DOBA
Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.podejrukusportu.cz/ 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
IV. OBJEDNÁVÁNÍ
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na
objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky /
emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na
trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu http://www.podejrukusportu.cz/ ( dále jen
"eshop" ).
V. INFORMACE O PRODUKTECH
Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit
od dodávaného zboží.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
• na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce )
• platba předem bankovním převodem
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24. 08. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a
zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez přechozího
upozornění.

