
          
www.puncochyoda.cz 
provozovatel: Oldřich Říha 
IČ: 41163869 
adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00 
mob.: 605 999 645, 607 120 627 

 
Jak nakupovat 
 

1. Vyberte si z naší nabídky www.puncochyoda.cz požadované zboží; 
2. Vybrat lze dle příslušné kategorie, výrobce, obrázku nebo zadáním konkrétního zboží či vlastnosti zboží v kolonce vyhledávání; 
3. Kupující má volbu se zaregistrovat nebo uskutečnit nákup bez registrace; 
4. Pokud jste si vybrali konkrétní výrobek, rozklikněte obrázek kliknutím na název výrobku nebo na obrázek; 
5. Zobrazí se zvětšený obrázek i s detaily k danému produktu (podrobný popis, tabulka velikostí, nabídka barev,  síly vlákna, cena 
zboží). Doporučujeme velmi důkladně pročíst popis výrobku, především velikostní tabulku; 
6. Pro přidání zboží do virtuálního košíku vyberte velikost, barvu popř. množství a klikněte na tlačítko „KOUPIT“, zde máte možnost 
v nákupu dále pokračovat nebo ukončit nákup; 
7. Po zvolení volby ukončit nákup, se zobrazí  objednávkový formulář (objednávka), kterou je třeba pečlivě vyplnit; 
8. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace: 
* o objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku; 
* o ceně za jednotlivé zboží, počtu kusů vybraného zboží, výběru barvy,  velikosti zboží, celkové ceně objednávky; 
* o kupujícím, mailová adresa pro zpětné potvrzení objednávky, správná adresa doručení, jméno a příjmení, (případně 
IČ),  telefonní kontakt; 
* o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží (v případě zvolení doručení zboží přes Zásilkovnu.cz, je nutné rovněž 
vybrat místo Zásilkovny cz pro vyzvednutí zboží), při nákupu zboží  v celkové hodnotě nad 1 500,- Kč, dostanete slevu na 
dopravné, podrobnější informace naleznete na horní liště VŠE O NÁKUPU v dokumentu Cena a způsob dopravy; 
* o způsobu úhrady kupní ceny zboží; 
* seznámení a souhlas s obchodními podmínkami, způsobem dopravy a formulářem pro odstoupení od smlouvy; 
9. Zboží lze v nákupním košíku  změnit, vymazat nebo dále doplnit. Doporučujeme důkladnou kontrolu všech náležitostí objednávky 
ještě před odesláním, popřípadě do poznámky napsat sdělení prodávajícímu. Doporučujeme například vybrat náhradní barvu pro 
urychlení vyřízení objednávky); 
10. Pokud jste registrovaný zákazník, je zachována poslední dodací adresa, pokud ne, je nutné vyplnit doručovací adresu včetně 
všech náležitostí objednávky (bod 8.); 
11. Po kontrole zadaných údajů klikněte na políčko „Objednat“. Tímto krokem byla objednávka ukončena. 
12. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující obdrží Rekapitulaci objednávky současně s 
potvrzením objednávky  na  elektronickou adresu uvedenou kupujícím a průběžně bude informován o stavu objednávky. 
13. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávku požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. 
Nepotvrzení objednávky může být důvod k odstoupení od návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 
14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze stany kupujícího a následném přijetí objednávky 
prodávajícím, který elektronicky objednávku potvrdí kupujícímu, popřípadě sdělí kupujícímu doplňující informace k vybranému zboží 
(návrh kupní smlouvy). 
15. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho řádném převzetí a zaplacení. Tímto je kupní smlouva uzavřena. 
  
Detailní informace naleznete v sekci VŠE O NÁKUPU na horní liště webového rozhraní (Obchodní podmínky, Dodací podmínky, Cena 
a způsob dopravy, Ochrana osobních údajů, Reklamační řád). 
 
Děkujeme za Váš nákup! 
www.puncochyoda.cz 
 
 

V Praze dne 07. 07. 2014 


