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NÁKUPNÍ ŘÁD

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bryle-levne.eu. Podmínky 
blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (MEGA TRADING s.r.o.) a zákazníka. Veškeré 
další smluvní vztahy se řídí dle obchodního zákoníku § 513/1991 Sb. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 Zboží můžete vybírat z kategorií vlevo nebo uprostřed, případně fultextem v liště kde je lupa. 
Vyberete zboží z kategorie která Vás zajímá, kde po rozkliknutí najdete detailní informace o jednotlivé 
položce, kterou pak vložíte s požadovaným počtem do košíku. V pravé horní části je košík kde můžete 
sledovat aktuání stav nákupu. Po dokončení výběru v e-shopu přejdete k ukončení nákupu tak, že kliknete 
na košík v pravé horní části. Zde ještě můžete opravit požadované množství a dále pak vyplníte požadované 
údaje o zákazníkovi viz. tabulka a způsob dopravy a platby, případně váš komentář k objednávce do 
poznámky a objednávku odešlete. Po té dostanete potvrzující e-mail o přijetí objednávky. Ve chvíli, kdy 
zásilku odesíláme a předáváme na doručení také od nás obdržíte upozorňovací e-mail, že je zásilka na 
cestě k Vám.Pak vyčkejte na kurýra, který Vám zásilku doveze, případně výzvy k vyzvednutí zásilky.

Doporučujeme zákazníkům uvádět svoji adresu kde budou přes den k zastižení, může to být i vaše adresa 
do práce, aby se předešlo komplikacím v předávání zásilky.

 Pro zákazníky mimo ČR je možno nakupovat v EUR, které si přepnete u košíku v pravé horní části
e-shopu. Pak můžete Váš nákup uhradit v EUR, platbu doporučujeme uhradit platební kartou pro 
úsporu bankovních poplatků. 

 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bryle-levne.eu jsou
závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami 
a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

 Podmínkou platnosti objednávky přes internet je správné vyplnění všech povinných údajů ve 
formuláři. 

 Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem ve formuláři. 
 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího, v okamžiku zaplacení kupní ceny. 
 Objednané zboží zasíláme od přijetí naším pracovníkem do 48 hodin, pokud je zboží skladem.

Termíny dodání jsou uvedeny u každého zboží v popisu, vzhledem k dodacím podmínkám jsou 
různé ( skladem,7,14,21 pracovních dnů ). Zboží je taktéž možno vyzvednout na některé z našich 
prodejen.
Zásilky zasíláme prostřednictvím spedičních společností viz. doprava, způsob podání, který 
naleznete zde. Můžete zde také sledovat stav vaší objednávky. Objednávku se snažíme zasílat 
co nejdříve a bude zpravidla doručená následný den po podání. Při expedici vaší objednávky 
budete vyrozuměni e-mailem. Žádáme všechny naše zákazníky, aby uváděli ve vlastním zájmu 
své mobilní tel. čísla na které budou zpravidla jednak vyrozuměni formou SMS o tom, že můžou 
zásilku očekávat a také budou kontaktováni kurýrem, že Vám bude zásilku doručovat. Vyhnete se 
tak případným komplikacím při doručování. Zásilku v případě, že Vás kurýr nezastihne, ponechá 
na vaší adrese oznámení o nezastižení s kontaktem na příslušné depo, kde je možné si domluvit 
náhradní termín doručení. Zásilka je na příslušném depu uložena 5 pracovních dní.
Případně je možné, pouze však po Praze, mít zboží ještě týž den, dodané našim kurýrem v pracovní 
dny za 129,- Kč ( čas převzetí dohodou ). Toto je však možné u zboží skladem.

 Při objednávce nad 500,- Kč neúčtujeme poštovné a balné (platí pouze při standardní zásilce 
na dobírku). Dopravné zdarma se nevztahuje na prodejní stojany vzhledem k většímu objemu 
zásilky. Dopravné řešíme individuálně.

 Zásilku si také můžete vyzvednou na některé z našich prodejen ZDARMA.
 Zboží si také můžete objednat po telefonu na tel. číslech uvedených v kontaktech.
 Ceny uvedené v e-shopu jsou konečné včetně DPH a recyklačních poplatků. 

http://www.bryle-levne.eu/
http://www.bryle-levne.eu/
http://www.bryle-levne.eu/doc/doprava.pdf
http://www.bryle-levne.eu/doc/doprava.pdf
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REKLAMACE

 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele internetového 
obchodu (MEGA TRADING s.r.o.) www.bryle-levne.eu a platného obchodního zákoníku. 

 Zboží reklamujte přímo u provozovatele (MEGA TRADING s.r.o.). 
 Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve kontaktovat 

provozovatele. 
 Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu. 
 Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a tudíž prodejce neuznává záruku na poškozené zboží 

při přepravě. 
Dále viz. reklamační řád. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy při 
objednání přes internet do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží 
(bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum 
odeslání). 

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem 
dohodnutým způsobem. 

Hodnotu nákupu vracíme do 30ti dnů po obdržení vrácené zásilky. 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: 

 na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 
lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 

 na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 
dodavatele. 

 na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO:

 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku (zboží dodat na adresu zákazníka v určeném 
termínu). 

 Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. 
 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník 

písemně požádá. 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží 
dodáno. 

 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného 

http://www.bryle-levne.eu/doc/reklamacni-rad.pdf
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poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím 
závazným potvrzením. 

 Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení (pouze 
při objednání přes internet). 

 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. 
Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje  
o kupujícím z databáze vymazat. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě provozovatele (MEGA TRADING s.r.o.). 
 Při objednávce zboží zákazník souhlasí s obchodními podmínkami provozovatele (MEGA TRADING 

s.r.o.). 
 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle obchodního zákoníku § 513/1991 Sb. 


