OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky fyzické osoby
Ing. Michaela Fürstová, Sídl. Vyšný 103, Český Krumlov 38101, IČO: 76537897,
DIČ:8554031365, zapsané v živnostenském rejstříku v Českých Budějovicích,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
cafesynagoga.cz
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Ing. Michaela
Fürstová, bydliště Sídl. Vyšný 103, identifikační číslo: 76537897, zapsané v živnostenském
rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice (dále jen „prodávající“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a
jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístněné na internetové adrese www.cafesynagoga.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Fyzická osoba je plátcem DPH.

1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka zboží
1. Objednávku je možné provést vždy nejpozději do 24 hodin před vyzvednutím.
2. Zboží, který je uvedeno v katalogu eshopu, si zákazník objednává tak, že vybraný
produkt zaklikne a vloží do nákupního košíku a odešle objednávku.
3. Odeslání objednávky je podmíněno registrací zákazníka v databázi dodavatele a
potvrzením souhlasu s VOP a zpracováním jeho osobních údajů.
4. Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán email, který potvrdí zařazení
objednávky na zpracování.

3. C
 eny
1. Cena je sjednána zadáním objednávky zákazníka včetně DPH a případných
dalších položek.
2. Zákazník je povinen objednané zboží uhradit v plné výšky a to jedním z
následujících způsobů:
a) v hotovosti při osobním odběru
b) platební kartou

4. Termín vyzvednutí/dodání zboží
1. Termín vyzvednutí objednaného zboží je obvykle do dalšího pracovního dne od
odsouhlasení objednávky, pokud se nedohodne se zákazníkem jinak. Vyzvednutí
zboží probíhá v místě provozu Cafe Synagoga, Za Soudem 282, Český Krumlov.

5. Kupní smlouva, odstoupení od kupní smlouvy
1. Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek
upravených zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a
zásilkovém prodeji a také za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen
vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode
dne odstoupení od smlouvy.
3.
4. Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit v souladu s
platnou legislativou písemně, elektronickou poštou na adrese
ahoj@cafesynagoga.cz

6. Zpracování osobních údajů
1. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka výhradně k plnění svých závazků
vůči zákazníkovi, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování zákazníka a
doručení objednaného zboží. Dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka
nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám
(kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).
2. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení,
e-mailová adresa, název firmy, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní
číslo, IČO, DIČ, DIČ.

