OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby Arbor
– spolek pro duchovní kulturu (dále jen „Správce“), Spisová značka: L 3738 vedená
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem v Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70820503 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Objednávkový formulář je prodávajícím provozován na internetové
adrese www.lipamusica.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lipamusica.cz
(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1. JAK NAKUPOVAT
Vyplněním objednávkového formuláře a Vašich osobních údajů a odesláním
objednávky uzavíráte kupní smlouvu. Vaše údaje nejsou nikomu poskytovány.
Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, ale zboží musíte nejprve fyzicky
převzít a zaplatit za něj. Přebíráte-li balíček od dopravce, vždy kontrolujte jeho
neporušenost. Pokud se vám bude zdát doručený balíček poškozený, okamžitě ho
reklamujte u dopravce.
Systém nákupu je jednoduchý, produkty si vyberete z nabídky webu
lipamusica.cz, vyplníte jednoduchý objednávkový formulář a my se s Vámi
spojíme a dohodneme se na způsobu platby a zaslání produktů.
Platba je možná v hotovosti ve festivalové pokladně, bankovním převodem na
fakturu nebo na dobírku. Vaši objednávku si můžete osobně vyzvednout ve
festivalové pokladně (Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa), nebo Vám ji zašleme
prostřednictvím České pošty. Konečná cena včetně poplatku za dopravu, způsob
platby a doručení bude stanoven na základě odeslání objednávky a následné emailové komunikace se zástupcem spolku ARBOR.
Pokud je zboží skladem, zásilku odesíláme v průběhu 1–2 pracovních dnů.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Webové rozhraní stránek obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k
prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny
tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky
prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Webové rozhraní stránek obsahuje také rámcové informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží, konkrétní částka bude stanovena smluvně
na základě výběru konkrétních možností. Informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném
zboží a fakturační údaje o objednateli.
2.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a
to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti
vůči prodávajícímu.
2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti ve festivalové pokladně (Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa),
– bankovním převodem na základě vystavené faktury,
– nebo na dobírku.
3.2 Objednávku je možné osobně vyzvednout ve festivalové pokladně, nebo bude
zaslána prostřednictvím České pošty. Konečná cena včetně poplatku za dopravu,
způsob platby a doručení bude stanoven na základě odeslání objednávky a
následné e-mailové komunikace se zástupcem spolku ARBOR. V případě platby v
hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží,
v případě platby převodem je objednávka zaslána až po připsání příslušné částky
na účet spolku ARBOR. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej
fyzicky v zásilce spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle
přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových
programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na
dodávku novin, periodik a časopisů.
4.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.
4.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím
kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
4.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za
vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní
smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že
prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné
reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále
jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;
není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o
rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny
autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu.
6.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu
je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. 8.5. Kupující bere na
vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s
jejich určením.

