OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dodavatel:

Hejzlar Miroslav
Družstevní 877
Dobruška
518 01
IČO: 88360661
Dodavatel není plátcem DPH.
(dále jen „dodavatel“)
Kontaktní údaje:

telefon: +420 605 865 080
+420 776 176 617
e-mail: info@semabo.cz

1. OBJEDNÁVKA
Pokud nás potenciální zákazník osloví telefonicky, nebo na e-mail info@semabo.cz
s žádostí o zhotovení originálního škrabadla pro kočku, zpravidla mu do 3 pracovních dnů
odpovíme a na e-mail mu zašleme dotazník, který slouží k vyplnění informací pro výrobu
škrabadla na zakázku. Jakmile bude mít tento dokument vyplněný, zašle nám ho zpět a my
na základě získaných údajů vyhotovíme NEZÁVAZNOU CENOVOU KALKULACI. Dále už
jen záleží na potenciálním zákazníkovi, zda závazně potvrdí objednávku, či nikoliv.

2. DODACÍ LHŮTA
Jakmile je škrabadlo vyrobeno, kontaktujeme zákazníka telefonicky, nebo prostřednictvím emailu a dohodneme s ním termín dodání a montáže či jeho osobního odběru. Pokud si
zákazník bude přát, montáž provedeme osobně na místě určeném zákazníkem a to zdarma.
- DODACÍ LHŮTA
Na závazně objednané škrabadlo zákazník čeká zpravidla 3 – 5 týdnů, však doba dodání se
může měnit. Pokud dodavateli vznikne nějaký problém (například chybějící materiál, …)
doba dodání se může prodloužit a zákazník je ze strany dodavatele o všem informován. Za
dodaný se výrobek považuje ve chvíli, kdy je dodavatelem namontován u zákazníka, nebo
v okamžiku osobního převzetí zákazníkem u dodavatele.
- DOPRAVA
Dopravu hotového škrabadla si dodavatel zajišťuje sám, včetně případné instalace na místě
u zákazníka. Doprava a montáž je zdarma. Pokud si zákazník přeje osobní odběr, může si
strom po předem dohodnutém termínu vyzvednout u dodavatele. V tomto případě si montáž
stromu zajišťuje zákazník sám.
- ZPŮSOB PLATBY
Zákazník škrabadlo hradí v hotovosti a to po dodání a instalaci, nebo při osobním převzetí u
dodavatele.
- PŘEVZETÍ ŠKRABADLA
Zákazník je povinen nainstalované škrabadlo zkontrolovat okamžitě po dokončení montáže
na určeném místě. Pokud tak neučiní, nebude na případné pozdější reklamace brán ze
strany dodavatele zřetel. Je-li zboží dodáváno včetně montáže, nebezpečí škody na zboží
přechází na zákazníka provedením montáže v místě určení. V tomto případě ovšem
zákazník nese rizika spojená s odcizením zboží z jeho prostorů, rizika poškození zboží
v důsledku používání v místě montáže, rizika škod způsobených uživateli a další rizika
s výjimkou rizika škod způsobených dodavatelem při montáži.

- OSOBNÍ ODBĚR
V případě, že si zákazník přeje osobní převzetí výrobku na adrese dodavatele, kupní
smlouva se považuje za uzavřenou až po zaplacení celé kupní ceny a převzetím zboží
zákazníkem. V tomto případě si zákazník instalaci škrabadla zajišťuje sám a dodavatel za
tuto instalaci nebere na sebe žádnou odpovědnost.

3. ZÁRUKA A REKLAMACE
- ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba započne běžet v okamžiku převzetí zboží zákazníkem. V případě, že záruční
list neexistuje, je nahrazen paragonem vystaveným dodavatelem. Záruka se nevztahuje na
běžné opotřebení zboží a jeho dílů. (např. rozškrábaný, nebo rozkousaný plyš, provaz atp.).
V takovémto případě se nejedná o vadu a zboží nelze reklamovat. Záruka se též nevztahuje
na škody vzniklé neodbornou montáží škrabadla, který si zákazník instaloval svépomocí.
Dále pak na kmen samotný a přirozené pracování dřeva působením okolních vlivů (teplota,
vzdušná vlhkost), které mohou způsobit pukání nebo roztažnost dřeva. Zákazník je také
povinen pravidelně kontrolovat upnutí škrabadla. Zjistí-li, že škrabadlo už není dostatečně
upnuté (což zpravidla způsobí okolní vlivy), má za povinnost tuto skutečnost odstranit.
- REKLAMACE
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží, v průběhu záruční doby vadu, která
nebyla způsobena nevhodným zacházením se zbožím, ale byla samotnou vadou výrobku,
v takovém to případě má právo na reklamaci.
Pokud chce zákazník reklamovat zboží, kontaktuje dodavatele telefonicky, nebo e-mailem,
kde uvede název výrobku, číslo zakázky a přesný popis vady. Do tří pracovních dnů se
dodavatel se zákazníkem zkontaktuje a informuje ho o dalším postupu.

- VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí
zákazníka telefonicky, nebo e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení
reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
- PRÁVO ZÁKAZNÍKA
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel nesplní smluvené
podmínky dodání výrobku.
- PRÁVO DODAVATELE
Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen
v případě nedostupnosti materiálu k výrobě nebo výrazné změny ceny materiálu. Před
odstoupením je ale vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody na dalším
postupu.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to
elektronicky na e-mailovou adresu info@semabo.cz. Při odstoupení od smlouvy je nutno
uvést číslo objednávky.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno, adresu,
telefon a e-mailovou adresu. Tyto údaje slouží především pro usnadnění komunikace se
zákazníkem. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováním osobních údajů, nebo se zasláním obchodních sdělení může
zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že o to požádá zprávou na náš e-mail info@semabo.cz.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi
dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit. O změnách v obchodních
podmínkách
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www.semabo.cz a to s dostatečným předstihem 7 dní před jejich účinností.
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