OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
TAXLES, s.r.o.
se sídlem : Výkleky 86, Veselíčko 751 25
identifikační číslo : 268 59 734
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 40689
pro prodej služeb (zboží) prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese
www.taxles.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti TAXLES, s.r.o. se sídlem
Výkleky 86, PSČ 751 25, identifikační číslo : 268 59 734, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, oddíl C, vložka 40689 (dále
jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.taxles.cz
a to prostřednictvím webového rozhraní.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.taxles.cz a další
související právní vztahy.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná
kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího
kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany
prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná
práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu.
2.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy.

3. ODPOVĚDNÓST ZA VADY, ZÁRUKA
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména
ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (služba) je ve shodě
s kupní smlouvou.
4.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
4.2.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny
autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která
by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně
užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
4.3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní
vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné
užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a
který je v souladu s jeho určením.

V Lipníku nad Bečvou dne 12. června 2012

