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(Hobby a malých chovatelů zvířat Verlag GmbH & Co.KG, Berlín)

1) Obecná
Následující podmínky platí pro prodej zboží vydavatele. S vydáváním kupní nabídku, zákazník
akceptuje podmínky platné v době konkrétní smlouvy ve znění pozdějších předpisů. Platí německé
právo.

2) smlouvu
Zákazník je kupní nabídku vyplnění objednávkového formuláře poskytnuté vydavatelem a
předkládá. Pro on-line objednávek, aby předložil kupní nabídku učiněnou vyplněním on-line
objednávkový formulář a odešlete kliknutím myši nebo stiskem klávesy Enter. Vydavatel může
přijmout tuto nabídku výběru buď explicitně (např. zasláním potvrzení objednávky) nebo
poskytnutím požadované služby (např. zasláním zboží k zákazníkovi).

3) Dodávka
Realizace je na náklady zákazníka av závislosti na dostupnosti produktu. By neměla být zboží k
dispozici, bude zákazník informován okamžitě. Zálohové platby mohou být nahrazeny.

4) Platba
Dodávka bude provedena fakturou. Zákazník zaplatí celý zůstatek po obdržení faktury a bez
odpočtu slevy. Pro zajištění zaplacení pohledávek, vydavatel si vyhrazuje právo dle příslušného
ratingu dle požadavku zákazníka na dodání proti platbě předem nebo na dobírku dělat. Tady je
zákazník předem informován.

5) Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává majetkem vydavatele se platí v plné výši zákazník výrobku.

6) Návrat a stažení
Zákazník má právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží az jakéhokoliv důvodu kupní smlouvy a
vrátit zboží na vydavatele. Stažení a vrácení zboží, které má být zaslány: HK Verlag GmbH &
Co.KG, Wilhelmsaue 37, 10713 Berlin. V souladu s konečným termínem. Riziko návratu k
zákazníkovi. Vina zákazníka za zhoršení nebo ztrátu zboží nebo je odpovědná za jiných důvodů, že
zboží nelze vrátit, a tak má nahradit snížení hodnoty nebo hodnotu dodaného zboží v plné výši.
Náklady na vrácení hradí zákazník, pokud hodnota klesne pod cenu objednaného zboží na 40,00
EUR. To neplatí, pokud zboží není zboží objednat. Právo na odvolání se nevztahuje na software,

videa, CD a DVD, pokud je disk dodává neutěsněné kupujícím nebo ochranný kryt byl otevřen.
Zrušení a vrácení zboží mimo EU neexistuje.

7) Záruka
Závady byly vydavatele do 14 dnů od převzetí zboží. Nesprávné dodávky by měly být předloženy
do 14 dnů. Později příchozí zprávy nelze považovat. Pokud je zboží dodávané kupujícímu vady lze
odstranit buď vydavatele nebo nedostatek náhradního doručení. Nestane-li se v přiměřené lhůtě,
může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. Jakékoliv další nároky
zákazníka jsou vyloučeny. To platí i pro nároky na náhradu škody, včetně ušlého zisku nebo jiné
finanční ztráty.

8) Omezení odpovědnosti
Bez ohledu na právní základ vydavatele je odpovědný za škody pouze za úmyslné nebo hrubé
nedbalosti způsobené škody. S mírně nedbalostního porušení smlouvy, vydavatel částky, která
mohou být omezena na typické předvídatelné škody, která obvykle nepřekročí kupní cenu
objednaného zboží. Kromě toho, vydavatel neručí.

9) Místo plnění a jurisdikce
Plnění a jurisdikce je Berlín.

10) Ostatní
Ústní vedlejší dohody platí jen v případě písemně potvrzena. Neplatnost jednoho nebo více
ustanovení těchto podmínek může mít vliv na další ustanovení.
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