
  
Expedo s.r.o., V Kasárnách 909, 566 01 Vysoké Mýto 
Kontakt: +420 800 102 103 

Závazné podmínky akce: 
 

1. Předmětem prodejní akce (dále jen AKCE) jsou objednávky (dále jen OBJEDNÁVKA)  
2. Garantem prodejní akce je společnost Expedo s.r.o. (dále jen GARANT)  
3. Účastníkem akce je zákazník GARANTA, který splňuje všechny podmínky akce (dále jen 
OBJEDNAVATEL)  
4. Pracovní doba GARANTA je 7-21h v pondělí až pátek kromě státních svátků (dále jen 
PRACOVNÍ DOBA)  
5. Platba za OBJEDNÁVKU je rovna součtu ceny za zboží a služby označeném jako „celkem 
k platbě“ (dále jen PLATBA)  
6. GARANT se zavazuje, že PLATBA za OBJEDNÁVKU, které splní všechny následující 
podmínky, bude OBJEDNAVATELI do 30 dní vrácena zpět na účet platební karty, ze které 
byla uhrazena  

a. OBJEDNÁVKA obsahuje pouze zboží nabízené na webu www.expedo.cz v sekci 
„Nenechte si ujít“ www.expedo.cz/akce-a-slevy/nenechte-si-ujit/  (Sedací 
souprava AMARA/RONY/WHALE/NAZARETH/KISS/TRINIDA/VESUV) 

b. OBJEDNÁVKA byla provedena pouze dne 14.7.2021 
c. OBJEDNÁVKA byla uhrazena platební kartou přes platební 
bránu GoPay v nákupním košíku webu www.expedo.cz  
c. OBJEDNAVATEL uvedl správné a přesné kontaktní údaje, zejména   

I. svoji existující doručovací adresu, na které se v pracovních hodinách 
GARANTA fyzicky zdržuje 

II.svoje existující telefonní číslo, na kterém jej lze v pracovních hodinách 
GARANTA kontaktovat  

III. svoji existující e-mailovou adresu, ve které doručené emaily kontroluje 
alespoň 1x denně v PRACOVNÍ DOBĚ  

d. OBJEDNAVATEL nebyl zástupcem GARANTA žádným způsobem kontaktován 
v průběhu 5 pracovních dní následujících po dni, ve kterém byla na platební 
účet GARANTA připsána platba za OBJEDNÁVKU.  

e. OBJEDNAVATEL odpověděl kladně na SMS zprávu s termínem doručení 
zaslanou GARANTEM  

7. Změna OBJEDNÁVKY je možná pouze tak, že OBJEDNAVATEL zažádá o zrušení 
prostřednictvím kontaktování pracovníků zákaznického servisu GARANTA. Následně 
OBJEDNAVATEL vytvoří novou OBJEDNÁVKU, která splní podmínky AKCE.  
8. Výluky z AKCE:  

a. OBJEDNAVATEL odmítl převzít zboží z OBJEDNÁVKY od kurýra vyslaného 
GARANTEM (interní zaměstnanec GARANTA nebo zaměstnanec spediční firmy 
najaté GARANTEM) bez udání důvodu 
b. OBJEDNAVATEL odmítl převzít zboží z OBJEDNÁVKY od kurýra vyslaného 
GARANTEM (interní zaměstnanec GARANTA nebo zaměstnanec spediční firmy 
najaté GARANTEM) z důvodu poškození v průběhu přepravy 
 

 

http://www.expedo.cz/
http://www.expedo.cz/akce-a-slevy/nenechte-si-ujit/
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