Obchodní podmínky
Při nákupu v eshopu si vyberte produkt, který chcete zakoupit. Zvolte požadovanou velikost nebo
barvu a klikněte na tlačítko Přidat do košíku. Objednávku se zbožím lze odeslat po vyplnění údajů
potřebných pro doručení. Před odesláním pečlivě zkontrolujte zadané údaje a obsah Vašeho
nákupního koše. Nezapomeňte zvolit způsob dopravy (jiná pro CZ a SK). Po objednání a odeslání Vaší
objednávky obdržíte zpětný email o úspěšném odeslání Vaší objednávky.
Zboží je doručováno Českou poštou, a.s.. Objednávka je obvykle vyřízena do druhého pracovního
dne. Pokud se tak nestane, zboží není na skladě nebo je momentálně vyprodáno, o této skutečnosti
informujeme zákazníka a upřesníme termín dodání.

Úhrada zboží
Dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku. Patří mezi nejčastější typy plateb v ČR.
Objednané zboží zaplatíte poštovní doručovatelce nebo pracovníkovi při přebírání zásilky.
Platba předem – při platbě předem Vám zašleme fakturační údaje, kde budou uvedené následující
položky. Číslo účtu, variabilní symbol a částka v českých korunách nebo EUR. Dbejte prosím na
správné vyplnění při zadávání pokynu k úhradě. V případě, že požadovaná částka k úhradě nebude
připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po zaslání fakturačních údajů, budeme
považovat objednávku za zrušenou.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě
poškození o tom informovat pracovníka pošty a sepsat s ním záznam o poškození. Odpovědnost za
poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně
informovat prodávajícího. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na
základě odeslání elektronické objednávky kupujícím. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za
použití prostředků komunikace na dálku. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její
část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající
skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, a dále bez udání důvodu. V případě
stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto
jednáním.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení peněz
Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodů za předpokladu, že je nepoškozené a v
původním obalu. Zboží, které chcete vrátit, zašlete zpět poštou na adresu Petr Buneš, Národní obrany
821/41, Praha, 16000. Zboží neposílejte na dobírku. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané,
opatřené visačkou a originálním, nepoškozeným obalem (v případě zabalení do fólie může být
protržená), zboží musí být tedy schopné dalšího prodeje. Vrácená částka se zasílá na Váš účet, který
uvedete a to bez poštovného, pouze tedy za zboží.

Výměna zboží
Zboží, které kupujete pomocí prostředků na dálku (v tomto případě internet), nemáte možnosti
vyzkoušet předem a jeho barva může ve skutečnosti vypadat trochu jinak, než jak se jeví na Vašem
monitoru či mobilním telefonu. Pokud Vám přesto zboží, o které sice stojíte, ale nevyhovuje Vám
barva či velikost, je možné jej samozřejmě vyměnit za správné. V tomto případě nás prosím
kontaktujte emailem na obchod@devilssociety.cz

Reklamace
Reklamace nebude uznána při nesprávném použití zboží.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy
nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou
přebírány od dodavatelů nebo přímo od výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek.

