Smluvní Podmínky pro Zákazníky

§1 Rozsah
(1) Následující smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Kannaway
Europe B.V., Melisseweg 91, 9731BM Groningen, Nizozemsko, zastoupená generálním
ředitelem,
místo
podnikání
na
uvedeném
místě,
e-mailová
adresa:
supporteurope@kannaway.com, tel. 22 2998200, dostupné mezi 9:00 – 17:00,
(dále jen „PRODEJCE“) a zákazníkem.
(2) PRODEJCE nabízí produkty k prodeji prostřednictvím svého internetového
obchodu. PRODEJCE poskytuje své služby výhradně na základě těchto smluvních
podmínek, které jsou kdykoli dostupné k nahlédnutí na této webové stránce a jsou
odeslány zákazníkovi e-mailem v případě uzavření smlouvy.
(3) Pokud máte důvod k podání stížnosti, můžete nás kontaktovat s využitím informací
uvedených v prvním odstavci.
§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Prezentace zboží, zejména na internetu, nepředstavuje závaznou nabídku
PRODÁVAJÍCÍHO.
(2) Zákazník si pak může volně vybrat z nabídky a přidat zboží do nákupního košíku
kliknutím na pole "Přidat do nákupního košíku". Zákazník může košík kdykoli vyprázdnit
změnou počtu produktů nebo ukončením objednávky zavřením okna prohlížeče.
Změny lze provést pomocí myši a klávesnice. Kliknutím na tlačítko „Nákupní košík“ je
zákazník přesměrován na stránku, kde se může zaregistrovat jako zákazník, pokud
ještě nemá přístupová data, nebo se může přihlásit jako stávající zákazník. Pro tento
účel je třeba zadat uživatelské jméno spolu s heslem a kontaktními informacemi.
Pokud zákazník nenavštívil internetový obchod prostřednictvím subdomény Brand
Ambasadora, bude také požádán o zadání identifikačního čísla obchodního
partnera
svého
konzultanta.
V nákupním košíku může zákazník zvolit způsob platby. V případě, že si zákazník přeje
ještě změnit svou objednávku, může to udělat přímo v nákupním košíku. Smluvní
podmínky mohou být zobrazeny v nákupním košíku kliknutím na tlačítko a v případě
potřeby vytištěny; musí být potvrzeny klepnutím na tlačítko. Není-li nutné provádět
žádné další změny objednávky, transakci s objednávkou je možné provést kliknutím
na tlačítko "KOUPIT" a poté je provedena závazná objednávka. Obdržení
objednávky je zákazníkovi potvrzeno emailem ihned po dokončení objednávky. Vaši
objednávku
a
vámi
zadané
údaje
o
objednávce
uložíme
v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Zákazník si může pro svou

objednávku zobrazit a stáhnout fakturu přihlášením do Back Office pomocí pověření
zadaných během procesu registrace.
(3) Zákazník je informován o přijetí objednávky e-mailem. Toto potvrzení objednávky
současně představuje přijetí kupní smlouvy PRODÁVAJÍCÍM.
§ 3 Prohlášení o ochraně osobních údajů
(1) Zásady ochrany osobních údajů PRODEJCE naleznete níže.
(2) Naše stránky můžete navštívit anonymně. Při každém přístupu k webovým
stránkám však váš internetový prohlížeč automaticky přenáší následující data na náš
webový server: datum a čas přístupu, adresu IP odesílatele, požadovaný zdroj,
metodu HTTP a záhlaví HTTP uživatele-agenta. Náš webový server však tyto
informace ukládá odděleně od jiných údajů; není možné, abychom tyto údaje
přiřadili ke konkrétní osobě. Po anonymním vyhodnocení pro statistické účely budou
tyto informace okamžitě odstraněny.
(3). PRODEJCE používá soubory cookie, aby mohl přidělit žádosti a požadavky
zájemce. Soubory cookie C-relace umožňují PRODEJCI měřit frekvenci zobrazení
stránek a obecnou navigaci. Naše soubory cookie relace jsou charakterizovány
skutečností, že jsou automaticky odstraněny z vašeho pevného disku 60 minut po
svém umístění. V souboru cookie relace jsou uloženy následující informace: název:
jméno souboru cookie; obsah: identifikační číslo relace vygenerované webovou
stránkou; doména: navštívená webová stránka; přenos: jakýkoliv typ připojení.
Soubor cookie relace nemá vliv na vaše soukromí. Žádné z vašich údajů nejsou
přečteny a uloženy, pouze technické údaje generované samotným systémem.
Cílem těchto údajů souborů cookie relace je správné používání webu, mimo jiné je
možné tímto způsobem správně zobrazovat nákupní košík. Soubory cookie můžete
samozřejmě vždy odmítnout, pokud to váš prohlížeč povolí. Vezměte prosím na
vědomí, že určité funkce této webové stránky nemohou nebo mohou být pouze
částečně použity, pokud nastavíte prohlížeč způsobem, který neakceptuje soubory
cookie (z našich stránek).
(4) Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud je zákazník dobrovolně
poskytne jako součást objednávky nebo registračního procesu. PRODEJCE používá
předkládané osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní
číslo, faxové číslo, údaje pro provedení převodu) bez předchozího výslovného
souhlasu v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů
pouze za účelem plnění této smlouvy.
(5) Osobní údaje zákazníka jsou předány dopravci a/nebo poskytovateli platebních
služeb v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro platbu nebo dodání zboží za účelem
plnění této smlouvy, a sice dodání nebo platby. Poskytovatel platebních služeb
a dopravce jsou povinni používat osobní údaje zákazníka pouze v souladu
s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů.

(6) Po úplném ukončení této smlouvy, včetně úplné platby dohodnutých poplatků,
budou údaje zákazníka vymazány. Údaje, které musí být uloženy z daňových nebo
obchodních důvodů, budou po ukončení smlouvy zablokovány, pokud zákazník
výslovně nesouhlasí s dalším užíváním svých osobních údajů.
(7) Zákazník je kdykoli oprávněn bezplatně požádat o informace týkající se jeho
údajů, jakož i o změnu, blokování nebo smazání jeho údajů. Pokud si zákazník přeje
další informace o ukládání svých osobních údajů nebo o jejich zrušení, zablokování
nebo změnu údajů potenciálního zákazníka, je k dispozici podpůrný kontakt na
e-mailové adrese supporteurope@kannaway.com nebo na poštovní adrese
uvedené v § 1.
(8) Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou kdykoli dostupné a ke stažení na
internetových stránkách PRODEJCE.
§ 4 Dodací podmínky
V Evropské Unii
(1) Dodání se provádí - pokud není dohodnuto jinak - ze skladu na adresu
poskytnutou zákazníkem. Dodání se uskuteční do 7 pracovních dnů, přičemž za
pracovní dny se považují pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků. Začátek
dodací lhůty začíná dnem po vystavení platebního příkazu, což znamená platbu
kreditní kartou nebo udělení příkazu k převodu do banky.
(2) Pokud PRODEJCE uhradí jakékoli dodatečné náklady na dopravu z důvodu
nesprávně zadané adresy nebo příjemce, musí být tyto náklady uhrazeny
zákazníkem, pokud není vyloučen z odpovědnosti za falešné prohlášení.
Mimo EU
(3) Dodání se provádí - pokud není dohodnuto jinak - ze skladu na hranici země
zákazníka (DAF). Dodání se uskuteční do 7 pracovních dnů, přičemž pracovní dny se
považují za pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků. Začátek dodací lhůty začíná
dnem po vystavení platebního příkazu, což znamená platbu kreditní kartou nebo
udělení příkazu k převodu do banky.
(4) Prodejce poskytuje zákazníkovi také možnost provést platbu za přepravu z
hranice na adresu poskytnutou zákazníkem. Zákazník si je vědom, že dovoz zboží se
provádí na jeho účet. Prodávající nabízí možnost provést předběžnou úhradu
nákladů na dopravu, celních poplatků a DPH za dodání zboží na adresu poskytnutou
zákazníkem. Dodatečné náklady, které mohou vzniknout, jsou na účet zákazníka.
(5) V případě, že PRODEJCE uhradí další dodací náklady z důvodu nesprávně
zadané adresy nebo příjemce, tyto náklady musí zákazník uhradit, pokud nenese
odpovědnost za nepravdivé prohlášení.

§ 5 Doručení a náklady na doručení
PRODEJCE v současné době doručuje objednávky pouze v rámci EU, Švýcarska,
Lichtenstein a Norska.
V Evropské unii
Náklady na doručení do Polska jsou 6,15 €. Náklady na dopravu do všech ostatních
členských států EU jsou 12,30 €. Ceny zahrnují DPH.
Mimo EU
Náklady na doručení do Švýcarska, Lichtenstein a Norska jsou 25,00 €.
V souladu s § 4 odst. 4 je tato částka možná nebo může být navýšena s clem
poplatku, dovozním clem a DPH. V ceně je zahrnut odhad předplacené částky,
kterou PRODEJCE předává odesílateli
§ 6 Platební podmínky
(1) Zákazník může zaplatit zálohovou platbou, kreditní kartou a přímým bankovním
převodem.
(2) Všechny ceny představují celkové ceny bez zákonné daně z obratu, plus náklady
na dopravu.
§ 7 Rezervace vlastnictví
Zboží zůstává majetkem PRODEJCE až do úplného zaplacení.
§ 8 Pokyny k odvolání
(1) Právo na zrušení
Zákazník má právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.
Období na zrušení je čtrnáct dnů ode dne, kdy vy nebo vámi uvedená třetí strana,
jiná než dopravce, převezme objednané zboží nebo získá vlastnictví objednaného
zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte nás upozornit, že jste se rozhodli
odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný
poštou nebo e-mailem). Pro tento účel lze použít pro příklad přiložený formulář pro
zrušení, který však není povinný.

Včasné podání oznámení o zrušení, před koncem doby storna, je dostatečné pro
dodržení lhůty pro zrušení.
Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Polsko
Emailová adresa: supporteurope@kannaway.com
Telefonní číslo:
EN: +48 22 299 82 00
FR: +48 22 299 82 01
DE: +48 22 299 82 02
CZ: +48 22 299 82 03
PL: +48 22 299 82 04
(2) Důsledky zrušení
Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi,
včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých při výběru
jiného způsobu doručení, než je nejlevnější námi nabízené standardní doručení),
okamžitě, nejpozději však do čtrnácti dnů od obdržení vašeho oznámení o zrušení.
Pro vrácení peněz zákazníkovi použijeme stejný způsob platby, který byl použit pro
počáteční transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě
nebude zákazníkovi účtován za toto vrácení poplatek. Můžeme pozdržet vrácení
platby až do okamžiku vrácení zboží nebo dokud zákazník neprokáže vrácení zboží,
podle toho, co nastane dříve.
Musíte nám zboží vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do
čtrnácti dnů od data, kdy jste nám oznámili, že jste tuto smlouvu zrušili. Lhůta se
považuje za dodrženou, pokud odesíláte zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.
Budete nést přímé náklady na vrácení zboží.
Jste pouze povinni kompenzovat jakoukoli možnou ztrátu hodnoty zboží, pokud byla
tato ztráta hodnoty způsobena nesprávným zacházením se zbožím, které nebylo
nutné pro účely kontroly jeho stavu, vlastností a fungování. Zboží by mělo být v
prodejním stavu.
Vzorový formulář pro zrušení
(Chcete-li smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete nám ho zpět.)
Adresa příjemce:

Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Polsko
Emailová adresa: supporteurope@kannaway.com
- Já/My (*) tímto rušíme smlouvu, kterou jsem uzavřel/jsme uzavřeli (*) za účelem
nákupu následujícího zboží/pro poskytování následujících služeb (*):
- Objednáno dne/přijato dne (*)
- Jméno zákazníka
- Adresa zákazníka
- Podpis zákazníka (vyžaduje se pouze pro oznámení poskytovaná v papírové formě,
tj. poštou nebo faxem)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte
Před
odesláním
svého
supporteurope@kannaway.com
identifikovat vrácené zboží.

produktu
a obdržíte

zpět
kontaktujte
číslo RMA, které nám

prosím
pomůže

§ 9 Dobrovolné 30denní právo na vrácení
(1) Jako maloobchodní zákazník máte k dispozici 30 dní od data nákupu, abyste
mohli zahájit vrácení zboží pro následující:
1. Vaše počáteční objednávka produktu byla provedena, otevřena
nebo neotevřena.
2. Jakákoli první objednávka produktu; otevřená nebo neotevřená. To
platí pro jakoukoli objednávku, kterou provedete.
(2) Následující položky jsou nevratné, s výjimkou požadavků zákona: poplatky za
dopravu, správní poplatky, sezónní produkty, ukončené nebo propagační předměty.
Abyste obdrželi vrácení peněz, musíte, podle potřeby, vrátit všechna otevřená
a neotevřená balení.
(3) Pokud budete oprávněni k vrácení peněz, společnost Kannaway je vyplatí
původním způsobem platby do 30 dnů od data, kdy byl produkt zaznamenán jako
vrácený naším distribučním centrem. Veškerý objem spojený s prodejem produktu

(produktů) bude odečten, jakmile bude vrácení peněz provedeno.
(4) Společnost Kannaway si vyhrazuje právo odmítnout vrácení peněz, pokud nebylo
před vrácením produktů vydáno oprávnění pro vrácení zboží (Return Merchandise
Authorization -RMA).
§ 10 Odpovědnost za vady a omezení odpovědnosti
(1) Zákazník má zákonem stanovená záruční práva. Pokud jde o záruční práva,
použijí se zákonná ustanovení, není-li stanoveno jinak v následujících omezeních
odpovědnosti z hlediska odškodnění.
(2) PRODEJCE je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslným pochybením
nebo hrubou nedbalostí, s výjimkou ohrožení života, zdraví, zranění těla a porušení
základních smluvních povinností (doručení a převod vlastnictví zboží). To platí i pro
nepřímé následné škody, zejména ztrátu zisku.
(3) Odpovědnost je omezena na veškerá porušení smlouvy předvídatelná a typická
v okamžiku uzavření smlouvy - s výjimkou úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání
nebo škod vyplývajících z ohrožení života, zdraví, zranění těla a porušení základních
smluvních povinností (doručení a převod vlastnictví zboží). To platí i pro nepřímé
následné škody, zejména ztrátu zisku.
(4) Omezení odpovědnosti uvedená v odstavcích 1 a 2 platí rovněž ve prospěch
zástupců PRODEJCE.
(5) Odpovědnost podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává
nedotčena.
§ 11 Informace o řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, která je dostupná
prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/odr.
(2) PRODEJCE vždy usiluje o řešení sporů vyplývajících ze smluvního vztahu
konsenzuálním způsobem. PRODEJCE se však nepodílí na řízení poskytnutém smírným
orgánem spotřebitele uznaným státem. Právní opatření mohou být přijata kdykoli.
§ 12 Závěrečná ustanovení
(1) Budeme se řídit právními předpisy Nizozemska s výjimkou Úmluvy OSN o prodeji.
Povinná ustanovení země, ve které má zákazník místo obvyklé bydliště, zůstávají
nedotčeny.
(2) Smluvní jazyk je angličtina.

Smluvní podmínky od: 02/11/2017

