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Výběr zboží a objednávka
Platba
Doprava

VÝBĚR ZBOŽÍ A OBJEDNÁVKA
Soukromé osoby mohou nakupovat bez jakékoli registrace nebo omezení, jen je nutno po
naplnění košíku vyplnit údaje potřebné k úspěšnému vyřízení objednávky. Pokud hodláte v
našem obchodě nakupovat č asto, doporučujeme registrovat se, nebudete tak muset znovu
vyplňovat všechny údaje.

Pokud hodláte v našem obchodě nakupovat častěji, vyplatí se Vám registrace. Po přihlášení
uvidíte vlevo nové menu zákazníka. Zde je možné shlédnout předchozí objednávky, nebo zde
můžete měnit všechny důležité údaje, které jste zadali při první registraci.
1. na našich stránkách máte možnost si veškeré zboží pečlivě prohlédnout a případně ihned
nakoupit zvolením „KOUPIT“
2. zboží se uloží do Vašeho nákupního košíku
3. další zboží můžete přidat kliknutím na „POKRAČOVAT V NÁKUPU“
4. obsah košíku si můžete kdykoli prohlédnout zvolením "OBSAH KOŠÍKU" v záhlaví
stránky. Následně můžete podle libosti zboží z košíku odstranit nebo měnit jeho množství.
5. pokud máte v košíku všechno zboží, které si přejete, můžete přes odkaz "OBSAH
KOŠÍKU" přejít k dokončení objednávky.
6. vyplňte všechny chybějící fakturační údaje, způsob dopravy a platební podmínky.
7. potvrďte objednávku.

Tímto je objednávka odeslána a my Vaši objednávku do tří pracovních dnů vyřídíme. Pro
informaci obdržíte potvrzení Vaší objednávky na Váš email.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
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V případě, že se rozhodnete odeslanou objednávku stornovat, prosíme, abyste tak učinili co
nejdříve. Zrušení objednávky lze provést pouze pomocí e-mailové zprávy na adresu eshop@s
even-m.com
.

nahoru

PLATBA
V průběhu potvrzení objednávky si budete moci zvolit, jakým způsobem chcete za zboží
zaplatit. Zboží bude expedováno po přijetí Vaší platby na náš účet (máme účet u
Československé obchodní banky). Úhradu můžete provést buď:
- bankovním převodem.. ke každé objednávce Vám vystavíme údaje k platbě včetně
variabilního symbolu, podle kterého identifikujeme připsání Vaší platby na náš účet.
- přes účet PayPal.. pokud si vyberete tento způsob úhrady, budete přesměrování na
zabezpečené stránky služby PayPal, kde budete moci platbu dokončit. Systém Vás poté
automaticky odkáže zpět na naše stránky a nám sdělí, zda platba proběhla v pořádku.
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DOPRAVA
Veškeré zboží expedujeme z našeho skladu v Ugandě, případně ze skladu v ČR. Pro přepravu
využíváme následujících standardních poštovních služeb:
- doporučená cenná zásilka společnosti Posta Uganda nebo Česká pošta.. tato zásilka se
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dá stopovat (track).
- obchodní cenný balík společnosti Posta Uganda nebo Česká pošta.

Běžná doba doručení zásilek je 21 dní.

Za poštovné a balné účtujeme jednotnou cenu 60 Kč za doporučenou zásilku.

Při objednávce nad 1 500 Kč je poštovné zdarma.

Obchodní balík je určen zejména velkoodběratelům a cena je vždy stanovena podle platného
ceníku pošty.

Zboží expedujeme v nárazuvzdorných obálkách a v obalu, ve kterém nedochází k poškození.
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