Zvláštní obchodní podmínky internetového obchodu "ŠKODA E-shop" týkající
se zhotovení fólií (dále jen „Zvláštní obchodní podmínky“)
Tyto Zvláštní obchodní podmínky se uplatní výhradně u objednávek na zhotovení fólií na zakázku. Tyto
Zvláštní obchodní podmínky mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami internetového
obchodu "ŠKODA E-shop" a v případě jejich vzájemného rozporu se uplatní přednostně Zvláštní
obchodní podmínky.
Na internetové adrese eshop.skoda-auto.cz je také možno objednat zhotovení fólií na zakázku. Zákazník
si zde může objednat dodání individuální fólie zhotovené dle jeho předlohy, kterou vkládá do aplikace
ŠKODA e-shop. Maximální velikost pro vložení předlohy je 5 MB. Fólie na zakázku jsou zobrazeny
v samostatném nákupním košíku.
Pro potřeby výpočtu dopravy zdarma se kupní cena objednané fólie nesčítá s kupními cenami
ostatního zboží objednaného z e-shopu.
Náhled finálního obrázku zobrazený při zadávání objednávky je informativní. Finálním tiskem můžou být
barvy, odstín či jiná specifika obrázku pozměněny.
Prodávající je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování
nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými
právními předpisy a obecnými pravidly morálky, a to zejména (nikoliv však výlučně) zakázané symboly,
rasistické motivy, pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
Zákazník odpovídá za následky porušení autorských či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto
způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
Dodávka fólií zhotovených na zakázku je možná pouze při platbě předem. Fólie jsou vyráběny až po
připsání kupní ceny na účet prodávajícího a po identifikaci nezávadnosti předlohy antivirovým
programem.
Objednávku fólie může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku zahájení výroby fólie. Na
pozdější rušení objednávky nebude brán zřetel.
Odesláním objednávky dává zákazník souhlas s tím, že jeho předloha bude archivována na úložišti ve
ŠKODA AUTO a.s. po dobu 24 měsíců z důvodů možné reklamace zákazníka.
Fólie zhotovené na zakázku je možné objednat pouze s dodáním prostřednictvím zásilkové služby Geis
Parcel s.r.o nebo s vyzvednutím u některého z participujících Dealerů.
V případě dodávky fólie zhotovené na zakázku není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy bez
uvedení důvodů dle § 1829 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Fólie se musí aplikovat na očištěný, zcela suchý povrch. Při aplikaci je nutné dodržovat přiložený návod
k použití.
Fólie zhotovené na zakázku zasílá zákazník k reklamaci v původním obalu výhradně na adresu:
ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA Parts Centrum – Příjem pro E shop
Průmyslová zóna východ
293 60 Mladá Boleslav – Řepov
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