Obchodní podmínky k programu „ANATOMIE (N)EMOCÍ“
Úvodní ustanovení
1. Předmětem kupní smlouvy je nákup a prodej internetového audio programu pro osobní rozvoj
„ANATOMIE (N)EMOCÍ“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím
webových stránek http://obnovaenergie.cz. Prodej je řízen dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník).
2. Prodejcem a autorkou je fyzická osoba, Martina Vaverková, IČ:68616821, podnikající dle
živnostenského zákona se sídlem Kovalovice 193; 664 06 Viničné Šumice. Kontakt:
martina@obnovaenergie.cz.
3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, podléhá ochraně dle autorského práva a proto
je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z programu
ANATOMIE (N)EMOCÍ a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a
autorka -prodejce za ně nenese žádnou odpovědnost.
5. Informace v programu ANATOMIE (N)EMOCÍ nenahrazují lékařskou ani psychoterapeutickou
péči kvalifikovaného odborníka.

6. Kupující bere na vědomí, že v průběhu programu ANATOMIE (N)EMOCÍ může být vystaven
fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení a je jen plně na jeho uvážení a osobní
zodpovědnosti, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.
7. Participace v programu osobního rozvoje ANATOMIE (N)EMOCÍ je určena zdravým
jedincům, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
8. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či
psychická poškození kupujícího, které by mohlo vzniknout nesprávným používáním cvičení či
nesprávného pochopení instrukcí uvedených v programu.
9. Je nutné dodržovat doporučení vlastního lékaře a brát ohled na svůj fyzický a psychický stav.
Objednávání
1. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky
prostřednictvím webové stránky http://obnovaenergie.cz. Kupující je povinen objednávku před
jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a
kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje
poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující
odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup programu
„ANATOMIE (N)EMOCÍ“ a že s nimi souhlasí.

Kupní cena, daňový doklad

1. Cena za program „ANATOMIE (N)EMOCÍ je uvedena na webové stránce, http://obnovaenergie.cz
a činí 1090,-Kč. Prodejce není plátcem DPH.
2. Faktura: Prodejce kupujícímu vystaví fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží a odešle
mu ji na email, který uvedl v objednávce. Faktura je odeslána po připsání platby na účet prodejce.
Platba

1. Platba je uskutečněna prostřednictvím bankovního převodu: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio,
KB, ČSOB, mBank a další. na účet prodejce u MONETA Money Bank, č.ú. 216795893/0600
2. Forma platby: Platba je možná jednorázově a v případě individuální písemné dohody také na
splátky.
Garance vrácení peněz

1. Při zakoupení audio programu pro osobní rozvoj ANATOMIE (N)EMOCÍ má kupující právo
odstoupit od smlouvy nejpozději do 7 dnů od objednání programu a jeho úhrady na bankovní konto
prodejce. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu:
martina@obnovaenergie.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /
daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s
částkou odpovídající kupní ceně online programu. Částka bude vrácena do 30 dnů od doručení
emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
Ochrana osobních údajů

1. Prodejce je fyzická osoba, která informace od kupujícího používá pouze pro své obchodní
účely. Údaje, které získá od kupujícího nesdílí s třetími stranami, ani nikde nezveřejňuje.
Ochrana údajů je řízena zákonem 101/2000 Sb.
2. Webové stránky http://obnovaenergie.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek http://obnovaenergie.cz, popřípadě dalšími informačními
kanály. Vyhrazuji si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních
podmínek je dostupná na webových stránkách http://obnovaenergie.cz a je označena datem
účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

