Obchodní podmínky internetové GALERIE
Provozovatel internetové galerie:
Internetovou prodejní galerii na stránkách www.aagalerie.cz
ve spolupráci s A&A Galerie s.r.o.
Mgr. Olga Konvalinková
Identifikační číslo:73810312
Adresa provozovny:Újezd 409/19, 118 00, Praha - Malá Strana
číslo účtu: 35-7902490207/0100, vedený u KB a.s.
PRODEJCE NENÍ PLÁTCE DPH
(dále také jen „prodejce“)

provozuje

Mgr.

Olga

Konvalinková,

Dodací a platební podmínky:
Prodejce není plátce DPH. Veškeré ceny v Internetové galerii jjsou tedy uvedeny bez DPH.
Objednávka Vám bude zaslána poštou, pokud u jednotlivých obrazů a děl není uvedeno jinak (osobní odběr),
nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodejce. V případě, že ve výjimečných
případech nebudeme moci dodržet dodací lhůtu, budeme Vás o tom informovat mailem nebo telefonicky.
V případě současného nákupu více položek v galerii se pokusíme Vám vše zaslat v jedné zásilce.
V případě, že je možný pouze osobní odběr (nebo pokud osobní odběr preferujete), uhradíte kupní cenu až při
převzetí uměleckého díla (platba embosovanou platební kartou či v hotovosti). V tomto případě pro Vás bude po
vytvoření objednávky dílo rezervováno po dobu 7 dnů. Je možné též uhradit kupní cenu převodem na účet a
poté si umělecké dílo vyzvednout po domluvě kdykoli (7 denní lhůta v tomto případě neplatí).
Obchodní a nákupní podmínky
V internetové galerii na www.aagalerie.cz je možno objednat převážně díla současných českých umělců.
Vámi uskutečněná objednávka je potvrzena e-mailem, v případě nejasností Vás kontaktujeme telefonicky.
Zboží si též můžete vyzvednou osobně (což v případě rozměrnějších děl doporučujeme, někdy je to bohužel
jediný možný způsob doručení - podrobnosti naleznete u jednotlivých obrazů a děl), na adrese - A&A Galerie,
Újezd 409/19, Praha 1, Malá Strana (vchod z uličky U Lanové dráhy 2), ÚT-SO 13-18 hod, popřípadě po
telefonické domluvě jindy.
V případě nejasností a dotazů kontaktujte Mgr. Terezu Konvalinkovou 603 84 60 80.
Přeprava zboží - Česká republika
Zboží zasíláme pouze na území České Republiky. Pokud je to vzhledem k rozměrům zásilky možné, zasíláme
zboží Českou poštou.
Zboží je zákazníkům zasíláno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři po uhrazení kupní ceny na účet
prodejce.
Přepravu v rámci České republiky zajišťuje Česká pošta, poštovné se odvíjí od hmotnosti zásilky,
dle platného ceníku České pošty (sdělíme Vám je v potvrzovacím emailu).
Balné činí 100 Kč.
Při objednávce nad 5000,- Kč je poštovné a balné ZDARMA
Pokud charakter zboží neumožňuje jeho zaslaní poštou, je možný pouze osobní odběr v prostorách A&A
Galerie. V tomto případě je BALNÉ I POŠTOVNÉ ZDARMA bez ohled na hodnotu zboží.
Ochrana osobních údajů
Osobní data, která zákazník poskytuje provozovateli internetového obchodu www.aagalerie.cz, jsou nezbytné k
identifikaci kupujícího. Uvedením Vašich osobních údajů při objednávce (příjmení, jméno, adresa, telefonní
kontakt, e-mailová adresa) a jejich potvrzením souhlasíte se zařazením do databáze zákazníků provozovatele.
Uvedené údaje jsou nezbytné k vyřízení Vaší objednávky.
Poskytnuté údaje neposkytujeme třetím osobám!
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