
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

• Všechny ceny v tomto internetovém obchodě jsou uvedené v Kč a jsou konečné včetně DPH. 

• Poštovné v České republice je PPL (130,- Kč), DPD (149,- Kč) a Česká pošta (139,- Kč). 

• Poštovné na Slovensko je 299,-Kč. 

• Dopravu objednávky zajišťuje Česká pošta, PPL a DPD. 

• Způsob platby: na dobírku nebo bankovní převodem na účet (předem). 

• Recyklační poplatky už jsou započítány v ceně zboží. 

• Při cenně objednávky vyšší jak 5000,- Kč je potřeba uhradit cenu objednávky předem (převodem na 

účet). 

 

Dodací lhůty 

• U zboží skladem je dodací lhůta 24 až 48 hodin od potvrzení objednávky je závislé na rychlosti 

dodání českou poštou. 

• Zboží které není skladem objednáváme u dodavatele a dodací lhůty se pohybují od 1 týdne až do 3 

týdnů od objednání. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

• Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.motorky125ccm.cz jsou 

závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že 

s nimi souhlasí. 

• Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného 

zboží zákazníkem. 

• Podmínkou platnosti elektronické objednávky není registrace zákazníka. Při opakovaném nákupu v 

našem e-shopu lze registraci využít ke slevám. 

• Zákazník musí vyplnit v objednávkovém formuláři údaje, které jsou vytištěné tučně. Jedná se o tyto 

údaje: 

o Váš e-mail v plném tvaru 

o Jméno nebo název firmy, registrovaný v obchodním rejstříku 

o Adresa-ulice, číslo popisné 

o Město 

o PSČ 

o Stát 

• Pokud se fakturační adresa liší od doručovací, uveďte i tyto údaje a zboží bude doručeno na 

doručovací adresu. Pokud doručovací adresu neuvedete, zboží bude zasláno a doručeno na Vámi 

uvedenou adresu v objednávkovém formuláři. 

• Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Zásilka 

obsahuje originál dokladu o koupi, informace o použití a údržbě výrobku. 

• Udané osobní údaje slouží pouze pro naši potřebu a nebudou předány další osobě. 

• Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. 

• Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na uvedenou e-

mailovou adresu. 

• Storno objednávky- kupující může stornovat objednávku emailem nebo telefonicky do 24 hodin. 

Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás. 

 


