
Mateřská škola, Ostrava-Porúba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace
Oty Synka 1834/10, 70800 Ostrava, IČ: 70984689

ID datové schránky: m27kwkm, te

Objednávka číslo: 75/2021

Termín dodání: 27.11.2021

Ze dne: 24.10.2021

Plátce DPH: Ano

Odběratel Dodavatel
Mateřská Škola, Ostrava-Porúba, Oty Synka
1834, příspěvková organizace V . ,
Oty Synka 1834/10 NOMILAND s.r.o. Vresinska 828 742 83
70800 Ostrava Klimkovická IČ:033 80 963
IČ: 70984689

Množství Název zboží, práce

1. 2 ks 869,00 KČ 1 Experimentální sada - Lidské tělo Kód produktu:738,00 KČ PI80993

2. 3 ks 41,00 KČ 123 00 .KČ ' Lupa Kod produktu: KP65800060

3. 3 ks 2 290,00 KČ 6 . ,870,00 KČ Junior Xtra 500 Kód produktu: MPH41050BX

Celková cena: 8 731,00 KČ

Záznam o předběžné kontrole před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky
Byla provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku u dále uvedeného návrhu
smlouvy, objednávky, mailu, faxu atd. dle § 26 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a § 13
odst. 1 vyhláŠky č. 416/2004 Sb,

Objednal/a:
Příkazce operace

Schválil/a:
Správce rozpoČtu

razítko, podpi"

Cst

podpis:

Fakturujte na adresu:
Mateřská škola, Ostrava-Porúba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace, Oty Synka 1834/10,
Ostrava 70800, IČ: 70984689

Hrazeno z projektu "Věda nás baví"



Od: "Nomiland.cz"
Komu: "Alena Janíčkov
Předmět: přijeti Vaši objednávky číslo NC21100729

Velikost: 773 KB
Přílohy: formular-na-odstoupeni-od-smlouvy-cz-nomiland.pdf, obchodni-podminky-21-22 cz.pdf

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaši objednávku. Vaše objednávka byla úspešné zaevidována pod číslem NC21100729

Datum a čas vytvoření objednávky: 22.10.2021 18:33:13

Objednávka se hradí na základě vystavené faktury.

Pokud při objednávce svítí stav NOVÁ, případně ZPRACOVÁVÁ SE můžete objednávku stornovat
mailem.

Náležitosti Vaši objednávky:

Objednávka číslo:NC21100729
Kontakní údaje
Jméno

Příjmení

Firma

Adresa

IČO

DIČ

IČDPH

Telefon

Email

Poznámka
Adresa doručení
Adresa

Alena

Janíčková

Mateřská škola,, Ostrava-Poruba,příspěvková
organiz

O. Synka 1834
708 00 Ostrava-Porúba
Česko

70984689

Způsob dodání zboží
Doručení Českou poštou

Mateřská Škola, Ostrava-
Poruba,příspčvková organiz
Alena JaníČková
O. Synka 1834
708 00 Ostrava-Poruba
Česko

0,00 Kč



Způsob platby za zboží
Platba na faktum splatnost 14 dní - Platí pro státní
organizace, města a obce.

Objednané zboží

0,00 Kč

Produkt Množstvíjednotková cenaCena celkem
Experimentální sada - Lidské tělo 2 ks 869,00 Kč l 738,00 Kč
Kód produktu: PI80993

Lupa 3 ks 41,00 KČ 123,00 KČ
Kód produktu: KP65800060

Junior Xtra 500 3 ks 2 290,00 KČ 6 870,00 KČ
Kód produktu: MPH41050BX

Celková cena k úhradě
Objednané zboží:

Doprava a balné:

K úhradě

Zboží Vám bude doručeno do 10 pracovních dnů

8 731,00 Kč

0,00 Kč

8 731,00 Kč

Dodací lhůty jsou orientační, budeme se snažit vyřídit Vaše objednávky co nejdříve.

Souhlas se zasíláním informačních materiálů: Ne

Ceny jsou uvedené s DPH.

Přejeme Vám pěkný zbytek dne.

S pozdravem,
Nomiland.cz

NOMILAND s.r.o
Vřesinská 828
742 83 Klimkovice

IČO: 033 80 963
IČ DPH: CZ 033 80 963
Číslo účtu:
Banka: ČSO

Zapsán v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 59952



Obehodnň mdmín]|ky
KupujÍcÍm je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajíckn nebo s ním
jinak jedná. Právní vztahy prodávajÍcÍho se spotřebitelem výslovně neupravené OP, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem Činit tak soustavně za účelem
dosaženi zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá
osoba, která uzavírá smlouvy souvĹsejÍcÍs vlastni obchodní, výrobní nebo obdobnou činnosti
Či při samostatném výkonu svého povoláni, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na
účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumiten, kdo jedná v souladu s předchozí
větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li KupujÍcÍv objednávce své identifikační
číslo, pak bere na vědomi, že pro něj pIati pravidla uvedená v OP pro podnikatele. Právní
vztahy prodávajÍcÍho s podnikatelem výslovně neupravené OP ani smlouvou mezi
prodávajíchn a kupujíchn, se řIdí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníka. V případě
jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuálnI smlouvou, má přednost text smlouvy.

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizovaný prodej zboží, prodávajícímu kupujichnu
vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení-
odesláni telefonické, emailové a nebo prostřednictví nákupního košíku v internetovém
obchodu. KupujícIm potvrzená objednávka (a nebo její část) je považována za závaznou pro
obě strany, jestliže nedojde k porušení podmínek, které byly dohodnuty v době potvrzení. Za
podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho
počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. KupujÍcÍ souhlasí s použitím
komunikačních prostředků na dálku při uzaviránÍkupnÍsm|ouvy. Náklady vzniklé kupujÍcImu
při použiti komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojeni, náklady na telefonní hovory) si hradí kupujÍcÍ sám.

Daňový doklad, záruční list apod. spotřebitel převezme fyzicky při dodání zboží, na vyžádaní
elektronicky ve formátu PDF nebo na vyžádaní poštou.

2. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujÍcÍho

Kupujíci má právo stornovat objednávku resp. upravit její část bez udáni důvodů do 48 hodin
od odes|áníobjednáky, n

Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávajÍcÍ nesplní dohodnuté
podmínky dodáni. V případě stornováni potvrzené objednávky je kupující povinene uhradit
prodávajícknu škodu vzniklou tímto jednáním. prodávajÍcÍ uplatni právo na úhradu škody



hlavně v případě nákupu zboží na objednávku, které bylo nutné na přánÍzákazníka obstarat a
nebo v př'padě, Že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaloženi průkazných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

predávajici si vyhrazuje právo zrušit objednávku a nebo její čast v těchto případech:

· objednávku nebylo možné závazně ověřit (chybně uvedené telefonní číslo,
nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

· zboží se již nevyrábí nebo nedodáva a nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případe, Že tato situace nastane, prodávajíci bude okamžite
kontaktovat kupujicIho za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující
zaplatil již část nebo celou sumu kupniceny, bude mu tato částka převedená zpět na
jeho účet nebo adresu ve lhůtě lS-ti kalendářních dnů.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupit od smlouvy mohou ze zákona jen spotřebitelé, tedy fyzické osoby pořizujÍcÍ si
zboží pro své vlastni potřeby. jen za jistých okolnostI může být na spotřebitele pohlíženo jako
na fyzickou osobu - podnikatele, případně obecně prospěšnou spoleČnost nebo nadaci.
Klasická právnická osoba, tedy firma, nárok na vrácení zboží nemá.

Spotřebitelem může být pouze člověk (fyzická osoba), který s podnikatelem uzavírá smlouvu
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povoláni. Taková společnost s ručením omezeným (právnická osoba) tedy spotřebitelem být
za žádných okolností nemůže.

Uvedení identifikačního čísla osoby (IČO), daňového identifikačního čísla (DIČ), místa
podnikání jako fakturační adresy na objednávce či ve smlouvě naznačuje prodávajicknu, že
nejedná se spotřebitelem, ale s podnikatelem.

· Fyzická osoba, nepodnikatel- daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího
· Fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba - daňový doklad obsahuje lČ kupujÍcÍho

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanoveni § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupnísrdouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujÍcÍho
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
zbožív uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit a od kupnísrdouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v ČI. 3.1Či o jiný případ, kdy nelze od kupnismlouvy
odstoupit, má kupujÍcÍ v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupnIsmlouvy odstoupit, a to do čtrnácti {14) dnů od převzetÍzbožj, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běžítato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajichnu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní
smlouvy může kupujIcí využit vzorový formulář poskytovaný prodávajÍcÍm, jenž tvoří přílohu



obchodních podmínek
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ČI. 3.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. zboží musí být prodávajíchnu vráceno do Čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajíchnu, (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné,
kterou si kupujÍcÍ zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného
dopravného prodávajíckn) , a to stejným způsobem, jakým je prodávajÍcÍ od kupujÍcÍho přijal.
OdstoupI-li kupujÍcÍ od kupnIsmlouvy, nese kupujIcí náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícknu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze vrátit na dobírku. V případě zaslání vráceného zboží na
dobírku společnost Nomiland zboží nepřevezme. V případě navrácení zboží dodaného poŠtou
musí být výrobek poslaný na náklady zákazníka zpět na adresu firmy a to nejpozději do 14
dnů od doručení. výrobek musí být zabalený v původním obalu a nesmí být poškozen.
Možnost navrácení se nevztahuje na použitý výtvarný materiál, publikace. U nadrozměrného
zboží (např. nábytek) je nutné se domluvit s naši firmou na způsobu doručení.
3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle ČI. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávajÍcÍ
peněžní prostředky přijaté od kupujÍcÍho do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujÍcÍm, a to stejným způsobem, jakým je prodávajÍcÍ od kupujÍcÍho přijal.
prodávajÍcÍ je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujicň"n již při vráceni zboží
kupujIcM Či jiným způsobem, pokud stlm kupujÍcÍ bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujichnu další náklady. OdstoupI-li kupujÍcÍ od kupní smlouvy, prodávajÍcÍ není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujÍcÍmu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží podnikateli odeslal.
3.5. Nárok na úhradu Škody vzniklé na zboží je prodávajÍcÍ oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujÍcÍho na vrácení kupní ceny.
3.6. Do doby převzetí zboží kupujíckn je prodávajÍcÍ oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávajÍcÍ kupujicňnu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujÍcÍm.
3.7. je-li společně se zbožím poskytnut kupujíchnu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajÍcÍm a kupujícňm uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujíchn, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupujÍcÍ je povinen spolu se zbožím prodávajíchnu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a
pracovních možnosti prodávajÍcÍho realizované v co nejkratším termínu. Nejvíce žádané
zboží máme vŽdy na skladě. Zboží, které je skladem dodáváme do 5 pracovních dnů. Ostatní
zboží dodáváme cca do 30 dnů. Nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca do 8 týdnů.
Nábytok je dodáván v demontě. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika dnů
zboží odevzdáme doručovací spoločnosti (pošta, špediční spol.) K této době nutno připočítat
1-5 pracovních dnů, potřebných na dodáni zásilky. Společnost NOMILAND s.r.o. nepraktikuje
žádná omezení při dodáni zboží.

Vyhrazujeme si právo prodloužení dodací lhůty, dodací lhůta se může prodloužit na základě
nepředvídatelných oko/nostl: jako např. období dovolených, selhání přepravy, výpadek
materiálů u objednaného zboŽl: vyprodánlzásob, vyprodánlzbožl v akci a pod. V případě
speciální objednávky se stanovuje individuá/nl lhůta, o které je kupujlcl předem informovaný,



tato individuá/nl lhůta musí být odsouhlasená (e-mai/em) kupujlclm. u platby předem
expedujeme zboží až po připsáni peněz za zboží na náš účet. V případě objednání zboží v akci
si vyhrazujeme právo nedodáni zboží z důvodů vyprodáni zásob. Pokud by se dodací lhůta
prodloužila, bude kupuj/c/ včas informován o terminu dodání e-mailem nebo telefonicky.
Pokud si kupujlcl objedná větší množstvlzbožl bude mu dodáno v jedné zásilce, přičemž
dodací lhůta bude odpovídat produktu s nejdelší dodacl/hůtou.

V případě, Že nemůžeme dodat všchno objednané zboží najednou, budete
písemně informovaní v dolní časti faktury o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později
nebo je pro velký 'ájem vyprodáno. Náklady na poštovné účtujeme pouze jednou. z důvodu
velkého zájmu o zboží může dojít i k opožděni ze strany dodavatele. V tomto případě se Vám
omlouváme.

Počet objednávek před vánočními svátky se několikanásobně zvyšuje, proto Vás chceme
upozornit na dodacílhůtu, kterou máme cca 30 dnů a z toho důvodu Vás Žádáme ke konci
roku zasílat Vaše objednávky co nejdříve. V předvánočním období se dodací lhůta může
prodloužit i vzhledem k vytíženosti pošt.

soukromý sektor a organizace - zboží zasíláme formou dobírky. Vpřípadě, že některé zboží
nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je
skladem. chybějIcí zboží dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši
objednávku bereme jako vyřízenou.

Dodacj|hůta a doručeni publikací od Vydavatelství NOMI:

· Pracovnísešity pro předškoláky, pří|ežitostnÍtiskoviny a tisky pro MŠ ze str. 16 - 21V
Hlavním Katalogu 2020-2021 se dodávají mateřským školám přepravní službou nebo poštou.
· zasílají se samostatně, nezávisle od ostatního zboží z našeho katalogu do 10 pracovních
dnů od přijetíobjednávky.
· Speciálníakce: Již při objednávce sešitů nad 699 KČ je poštovné ZDARMA (jinak činí
poštovné včetně balného 99 KČ) - platí pouze pro objednávku sešitů. PoŠtovné včetně
balného pro ostatnitisky a tiskoviny činí 99 KČ.
· Pro soukromné osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku, která je 150 KČ (platí
pouze pro zboží ze str. 16 - 21 v Hlavním Katalogu 2020-2021).

Doprava zboží:

Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se
považuje dodání předmětu plněni na uvedené místo. Součásti dodávky není instalace
předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajistí prodávající. Zásilka se zboŽím vždy
obsahuje daňový doklad a návod k použitivýrobku.

V případě neosobního odběru zboží (spediční doprava, pošta, naše auto):

Rozvoz zboží zajistíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme dle
zvoleného způsobu, rozměrů a hmotnosti zásilky.



DOPRAVA A MONTÁŽ

1. Při objednávce nad 2 990 KČ s produkty z výtvarné výchovy, Tematických hera
Didaktických pomůcek a her, Hudební výchovy a Pohybu (neplatí pro nábytek a interiérové
vybavení, molitanové sestavy, dětská hřiště) je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné
včetně balného 99 KČ).
2. Při objednávce objemnějšího zboží (nábytek, interiérové vybaveni, molitanové sestavy)
nad 39 900 KČ je doprava ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 600 KČ).
3. Při objednávce zboží ze sekce Dětská hřiště (str. 1180 - 1213 - kromě pružinových
houpaček a houpaček na str. 1201) v hodnotě nad 39 900 KČ je doprava a montáž ZDARMA.
jinak činí doprava a montáž 1190 KČ.
4. Při objednávce 2 a víc kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava ZDARMA.
Doprava a montáž za 1 ks je 1190 kč.
5. Při objednávce 10 a vÍce ks děhcich stěn je montáž ZDARMA. Při nižším počtu ks je montáž
na požádániza poplatek 1190 KČ.
6. Při každé objednávce v celkové hodnotě nad 39 900 KČ je poštovné ZDARMA.
7. V případě nepříznivého počasí nebo povětrnostních podmínek se montáž exteriérových
dětských hřišť přesune na jiný termín.
8. V případě dodáni zboží spediční společností dopraví kurýr objednané zboží k prvním
uzamykatelným dveřím.

MONTÁŽ NÁBYTKU

a. Při nákupu nábytku v hodnotě od 39 900 KČ je montáž ZDARMA.
b. Při nákupu nábytku v hodnotě od 20 000 KČ do 39 900 KČ je montáž na požádání za
poplatek 10% z hodnoty objednávky.
c. Při nákupu nábytku v hodnotě do 20 000 KČ montáž neposkytujeme.

Poznámky:
· Neposkytujeme montáž na stěnu různých dekorací, koupelnových poliček a jiných
nástěnných předmětů.
· Nábytek jen zkompletujeme, vzájemně nemontujeme, neukotvujeme do zdi.
· Objemnější a těžší zboží (např. nábytek, molitanové sestavy...) dodáváme přepravní
službou nebo vlastní dopravou.
· V případě platby na dobírku je poplatek 50 KČ.
· Podmínky montáže nábytku, exteriérových dětských hřišť a pružinových houpaček platí
pouze pro MŠ a ZŠ.
· Podmínky pro poštovné zdarma a montáž zdarma se mohou dočasně měnit dle aktuálně
probihajÍcÍch akci, které budou zveřejněny na stránce www.nomiland.cz.
· Vzhledem k náročné situaci způsobené stálým, enormním a nepředvídatelným růstem cen
materiálů a dopravy se můžou ceny produktů během platnosti katalogu měnit. Aktuálně
platné ceny najdete na naší stránce

5. Zodpovednosť za závady zboží a záruka

l) Při dodávce objednaného zboží Českou poŠtou nebo spediční společnosti doporučujeme
zboží řádně zkontrolovat, zda není poškozené. Při zjištění jakéhokoliv poškození
doporučujeme reklamovat to do 24 hod. od dodáni na pobočce České pošty, která Vám zboží



dodala (pokud Vám byla zásilka doručena poštou, za dopravu zboží zodpovídá Česká pošta),
v případě že Vám zásilku doručila spediční společnost, je zapotřebíihned při převzetí sepsat
reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Bezodkladně nejlépe do 3 dnů
oznamte vzniklou událost naši společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v
pořádku.

2) Při dodávce naši přepravou doporučujeme zboží zkontrolovat, zda nedošlo nedošlo při
přepravě k nějakému poškozenia případné poškození ihned zapsat na dodacílist.

3) Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo
nesprávným a neúměrným zacházením, čÍmž se rozumí: pouŽití výrobku k jiným účelům, než
pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údrŽbou výrobku,
nesprávnou manipuiacís výrobkem.

4) Při uplatnění reklamace je nutné postupovat následovně:

l.) reklamaci je třeba poslat na e-mailovou adresu r zpráva musí
obsahovat:

· údaje o odběrateli s telefonním číslem,
· název a kód výrobku,
· datum zakoupení zbožia číslo faktury,
· popis reklamované závady s podrobným popisem, zasláním fotografie na náš email

(pokud je to ve Vašich možnostech)

nebo

poslat na adresu firmy NOMILAND s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice písemné
oznámení o reklamaci.

ii.) na základě tohoto písemného oznámení

prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů písemně potvrdí spotřebiteli přijetí
reklamace a rozhodne o ni. V případě, že reklamace obsahuje všechny nezbytné údaje:

· údaje o odběrateli
· telefonnI číslo, email
· název a kód výrobku
· datum zakoupení zboží
· číslo faktury
· podrobný popis reklamované vady, fotodokumentaci apod.,

obdrží kupujÍcÍ od prodávajíciho informační e-mail o zaevidováni jeho reklamace, provedení
opravy a dobu jejího trvání.

Do 30 dnů od akceptováni reklamace, vyrozumí prodávajÍcÍ spotřebitele o způsobu vyřízení
jeho reklamace.



Nejpozdeji do 30 dnů vyŕidí prodávajíci reklamaci kupujícího.

Při uznaní reklamace náklady na dopravu za vrácené zboží hradí prodávající.

5) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změny konstrukce a provedeni, které negativně
neovlivňujI vzhled a nebo funkci výrobku, neoprávňují k námitkám a reklamacím.

6) Způsob zasAání zboží volíme podle velikosti a nebezpečí poškození zbožítak, aby nedošlo k
jeho poškozenia nebo změny jeho vlastností.

7) Postup v případě objednaného zboží objednatelem a jeho vrácení:

ojednaný zboží, který vyžaduje montáž (nábytek, interiérové vybaveni, hřištni elementy
apod.) je možné vrátit pouze v případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží a je
povinen uhradit náklady na opravu a uvedenido původního stavu, resp. hodnotu snÍženÍ
ceny zboží.

Zboží možné vrátit max do 14 dní.

Pokud bylo zboží dodáno naší společnosti, je možné jej vrátit pouze v den dodání.

Nesprávně objednané zboží objednatelem, představuje:

a) Rozměrově nevyhovujÍcÍ nábytek, interiérové vybavení, hřištní elementy a pod.
b) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejÍcÍch nábytkových elementů, např. typ skříněk, typ
dvířek, zásuvek, poliček apod.
C) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejÍcÍch elementů z jiných nábytkových kategorií, např.
přikrývky, polštáře a povlečení k nim apod.
d) NevyhovujÍcÍ prostorová orientace nábytku, interiérového vybaveni
e) Barevné provedeni- zboží objednané objednatelem omylem v jiné barvě

9) Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn v nabízeném sortimentu. Barvy
produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá
vliv na jejich celkový charakter a funkČnost.

10) V případě neúměrného nárůstu nákupní ceny během doby platnosti aktuálního katalogu,
si vyhrazujeme právo upravit cenu některých produktů. Aktuálně platné ceny jsou vždy
uvedeny na naši stránce

11) V případě kurzových změn vůči EUR o více než 5% si vyhrazujeme právo upravit ceny
některých produktů.

12) Servisní místo se nacházív sídle společnosti NOMILAND s.r.o., Vřesínská 828, 742 83
Klimkovice, které rovněž zabezpečuje záruční a pozáruční servis.

13) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, lČ: 000 20 869, internetová
adresa: Platformu pro řešení sporů on-line nacházejÍcÍ se na internetové



adrese i je možné využít při řešeni sporů mezi
prodávajÍcÍm a kupujÍcÍm z kupní smlouvy.

Záruční podmínky

Pokud bylo zboží kupujícímu dodáno v poškozeném obalu, je oprávněný zásilku nepřevzít.
V tomto případě zůstává zachovaný nárok KupujIcího na poskytnuti řádného plněni
prodávajÍcÍho a nebo na vráceni kupní ceny dle zvolení KupujÍcího.
Pokud se vyskytnou chyby zboží v záručnIIhůtě, kupujÍcÍ může uplatnit svou oprávněnou
řekla mači.
Délka záruční lhůty je 24 měsíců, dle ustanoveni zákonu. ZáručnIlhůta začíná plynout dnem
převzetí zboží kupujÍcÍm.
V případě reklamace odešlete zboží na naši adresu Nomiland s.r.o., Vřesinská 828, 742 83
Klim kovice.
KupujÍcÍ je oprávněný odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V
případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné
vrátit vše, co jim bylo na jejím základu poskytnuto,

6. Ochrana osobních dát

6.1. prodávajÍcÍzpracovává svobodně poskytnuté osobní údaje kupujícího a to jméno,
příjmení, adresu, email, telefonní číslo, protože zpracování těchto osobních Udaju je
nevyhnutné k plněni kupnísmlouvy, jejichž stranami jsou kupujÍcÍa prodávajícía rovněž k
vyřIzenI žádosti kupujÍcÍho před uzavřením kupní smlouvy souvisejIci se zbožím a službami
prodávajÍcÍho a pro plnění povinnosti prodávajícího vyp|ývajících z všeobecně závazných
právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů prodávajichn se vykonává na dobu nutnou k
výkonu práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy a z všeobecně závazných právních
předpisů.

6.2. KupujícI může zaškrtnutím přIslušného políčka před odesláním objednávky projevit svůj
souhlas se zasílánhn informací o novinkách a speciálních nabídkách prodávajÍcÍho
(newsletter).

ZaŠkrtnutím tohoto polička tak kupujÍcÍ jako dotčená osoba uděluje svobodně a dobrovolně
prodávajícímu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisu
eu svůj výslovný souhlas s zpracováním poskytnuté emailové adresy k marketingovým
účelům - zasAání newslettra prostřednictvím elektronické pošty (emailů). Tento souhlas s
zpracováváním osobních údajů uděluje kupujÍcÍ na dobu 5 let,

6.3. Objednávku zboží je možné uskutečniti bez registrace, přičemž zadané údaje budou
uchovány pouze jednorázově pro uskutečnění konkrétní objednávky zboží. Zadané údaje
může kupujÍcÍ zkontrolovat v doručené potvrzující mailové zprávě s uvedeným online
odkazem na objednávku. Změnu nebo korekci údajů v objednávce nebo registrací lze provést
telefonicky nebo mailem.

6.4. KupujÍcÍ zodpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. v
případě změny poskytnutých osobních údajů je kupujÍcÍ povinný jejich změnu bezodkladně
oznámit prodávajÍcÍmu a nebo je přímo aktualizovat ve svém uživatelském účtě.



6.5. ZasIláni newslettra může kupujIcí kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link
umístěný přímo v každém marketingovém emailu od prodávajÍcÍho nebo zasláním emailu
prodávajícímu.

6.6. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, nebo pokud je ukládáni z
jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazány.

6.7. Ochrana osobních údajů se řídI Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracováváni osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, kde jsou rovněž upravené i práva kupujÍcÍho jako dotčené osoby.

KupujÍcÍ má právo na bezplatné poskytnutí informaci o zpracování jeho uložených údajů. Za
předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisů
má kupujÍcÍ zároveň právo na přistup ke svým osobním údajům, právo na opravu
nesprávných osobních údajů, právo na omezení (blokováni) zpracováni osobních
údajů, právo namítat zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, právo
na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když už nejsou nutné k účelům, na které se
získávaly a nebo jinak zpracovávaly nebo pokud odvolal svůj souhlas na jejich zpracování a
nebo neexistuje jiný právní základ pro zpracování, případně pokud se osobní údaje
zpracovaly nezákonně. Rovněž má kupující v případě splnění stanovených podmínek právo
na přenos údajů tj. má právo získat své osobní údaje, které prodávajicňnu dobrovolně
poskytl, a to v elektronické formě, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a této souvislosti může využit své právo na přenos těchto údajů k druhému
provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenosnost údajů).

6.8. V případě, že si u prodávajÍcÍho uplatňuje kupujIcí některé z práv dotčené osoby dle
právních předpisů upravujícIch ochranu osobních údajů a se žádosti kupujÍcÍho není možné
ověřit totožnost a nebo v případě, Že má prodávajÍcÍ oprávněné pochybnosti v souvislosti s
totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si prodávajÍcÍ právo tuto osobu požádat o
poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzeni totožnosti osoby uplatň ující tuto
žádost.

6.9. jako dotČená osoba má kupujÍcÍ právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je
Úřad na ochranu osobních údajů čr, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při
podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

6.10. prodávajÍcÍ vyhlašuje, že v souladu s ČI. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) NařIzenI, bude
osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a
reklamačních podmínkách.

6.11. KupujícÍho osobní údaje mohou být poskytnuty i jiné třetí osobě (příjemcům), pokud je
to nevyhnutné k plnění kupní smlouvy. V rámci zpracování objednávky a plnění kupní
smlouvy jsou údaje kupujÍcÍho v nevyhnutelném rozsahu poskytované smluvním
poskytovatelům služeb prodávajÍcÍho, jako např. poskytovatel logistických služeb, přepravce,
banky apod. Údaje mohou být těmito poskytovateli služeb použité výhradně na účely plnění
kupnísmlouvy.



prodávajÍcÍ oznamuje tímto kupujíchnu, Že osobní údaje kupujícIho budou poskytnuty a
zpřístupněny následujíchn třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Česká pošta, s. p. Praha 1, politických vězňů 909/4, 225 99, zapsaná v OR: vedená u
Městského soudu v Praze zn. A 7565
TOPTRANS EU, a.s., organizační sloŽka, Opravářská 944/2, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař,
zapsaná v OR: vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. A 59349

6.12. Při zpracováni osobních údajů kupujícího na marketingové účely jsou údaje kupujÍcÍho v
nevyhnutném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelům služeb prodávajÍcÍho, a to
zejména poskytovateli marketingových služeb. Osobní údaje kupujĹcÍho mohou být těmito
poskytovateli služeb prodávajÍcÍho použité výhradně pro účel, na který kupující udělil
prodávajíchnu souhlas.

Osoba zodpovědná za provoz e-shopu:

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv NOMILAND


