
Informace o nákupu, obchodní podmínky platné od 
30.3.2014
Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami před  udělením svého 
souhlasu s nimi v objednávce.

Nakupování je snadné!
• Zboží je přehledně zařazeno do jednotlivých kategorií.

•  U každého zboží se přes tlačítko,,Detail" dostanete k jeho podrobnějšímu popisu.

• Zboží, které si vyberete přidáte pomocí tlačítka,,Košík" do svého internetového košíku.

• Máte-li  vše vybráno, kliknete myší na obrázek košíku v pravém horním rohu obrazovky.

• Je zde seznam věcí, které jste si vybrali. Můžete  zde zboží nebo jeho množství ještě změnit, potom 
je nutno tlačítkem ,,Přepočítat" aktualizovat konečnou částku.

• Vyberte si způsob platby a doručení, který Vám nejvíce vyhovuje.  Šicí stroje od ceny 5 000,-Kč  jsou zasílány 
zdarma  a pouze kurýrní službou, aby přeprava pro ně byla co nejšetrnější. Na dni odeslání se domlouváme,  
doručení probíhá druhý den po podání zásliky. Pokud bude poštovné výrazně nižší než jak jsou přednastaveny 
platby v E-shopu, bude Vám připsán bonus na poštovné do další objednávky. O tomto budete informováni  
 mailem.

• Tlačítkem ,,Objednat" se dostanete k vyplnění formuláře pro doručení Vašeho balíčku.

• Objednáním zboží souhlasíte s níže uvedenými podmínkami storna, dodání a vrácení zboží.
 
Storno objednávky:

• Storno je možné do tří hodin po objednání na mailové adrese avotrubcova@gmail.com
 
Dodací podmínky:

• Většina zboží je skladem a tudíž hned připravena na cestu k Vám. O odeslání zboží budete informáváni  
prostřednictvím e.mailu.

•  Šicí stroje jsou Vám zasílány po odkontrolování úplnosti příslušenství a plné funkčnosti stroje . Šetrně,  
prostřednictvím kurýrní společnosti a řádně zabalené.  Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá. Některé šicí 
stroje jsou na objednání do tří pracovních dnů. Na termínu pro odeslání se spolu domlouváme, aby Vám 
vyhovoval....
 
Vrácení zásilky:

• Pokud nejste spokojeni se vzhledem zboží (rozdílná barva látek,...)  je možno objednané zboží  nepoužité a  v 
originálním obalu s dokladem o zplacení vrátit do 14 dnů po jeho doručení. 

• Š i c í  s t r o j e  : nabízíme osobní předání a zaučení ke každému stroji, který si u nás zakoupíte. Pokud se ale 
rozhodnete pro internetový nákup, bude Vám šicí stroj zaslán po odkontrolování úplnosti příslušenství a plné  
funkčnosti stroje . Šetrně, prostřednictvím kurýrní společnosti do druhého dne po odeslání a řádně zabalený.  
 Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá.                                                
V případě  elektronických šicích strojů na objednání preferujeme osobní předání se zaučením. Je možné 
domluvit i třeba sobotní termín.  Kontaktujte nás před objednávkou, prosím,  rádi Vám poradíme s výběrem 
stroje na míru dle Vašich potřeb, aby jste se rozhodli pro model, který splňuje Vaše požadavky. 
 Pokud se rozhodnete  stroj vrátit,  vyhrazujeme si právo přezkoumání  funkčnosti vráceného stroje a zjištění  
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odšitých stehů . V případě, že byl používán nebo dokonce  jeví známky opotřebení, bude cena stroje snížena 
na základě posudku servisního technika. Vrácená částka bude snížena i o skutečně vynaložené náklady 
spojené s vrácením zboží. Tím se rozumí  přezkoušení zboží, poštovné.  

• Software není zbožím, zakupujete pouze licenční smlouvu. Záruka vrácení zboží se na software nevztahuje.

• Náklady na přepravu nese zákazník. Zboží není možno vracet na dobírku, protože by nemohl být  ověřen obsah zásilky 

a její úplnost.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Délka záruky je u šicích strojů uvedena pro každý model zvláště. Některé  
elektronické modely mají prodlouženou záruční dobu.

Záruka  se nevztahuje  na mechanické opotřebení či poškození zboží či jeho částí,  
na používání zboží k jiným účelům než je vyrobené.

Bernina Centrum Andrea Votrubcová

www.berninacentrum-av.cz
mobile: 604 242 709
avotrubcova@gmail.com
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