SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU)
2016/679 (GDPR)
SOUHLASÍM s tím, aby obchodní společnost Unique Brands Czech s.r.o., C 221655
vedená u městského soudu v Praze, Rybalkova 14, 120 00 Praha 2, IČ: 02636620,
DIČ: CZ02636620, jako správce údajů zpracovávala mé osobní údaje pro zasílání
informací o trendech, novinkách a nabídkách rituálů, masáží a balíčků. Údaje
poskytuji dobrovolně, a to na dobu 8 let. Dále SOUHLASÍM s tím, že mé osobní
údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny nebo předány smluvně
vázaným třetím stranám za účelem zpracování a rozeslání výše uvedených
informací. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke
svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat
blokování nebo výmaz osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli
odvolat. Tato svá práva mohu vykonat v sídle společnosti v Unique Brands Czech
s.r.o., Rybalkova 14, 120 00 Praha 2, Česká republika.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod Unique Brands Czech s.r.o. na
http://www.tamansarispa.cz/vouchery provozovaný firmou Unique Brands Czech s.r.o. a
objednavatele (kupujícího) zboží. Řídí se platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.
1. Objednání zboží:
Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání objednávky na stránkách
http://www.tamansarispa.cz/vouchery. Prodejce si může vyžádat potvrzení objednávky (autorizaci).
Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou
zaplacením zboží prodejci. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace, ceny a platebních
instrukcí bude obratem odesláno na e-mailovou adresu objednavatele.
2. Dodací a platební podmínky:
Voucher lze na webových stránkách objednat a zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem.
Po odeslání objednávky dojde k registraci zakázky a objednávající dostane ihned obratem rekapitulaci
objednávky a potvrzení o přijaté platbě na jím uvedenou e-mailovou adresu.
Jakmile bude platba připsána na náš účet, zboží odešleme v nejkratším možném termínu do max. 2
pracovních dnů prostřednictvím České pošty s.p.
3. Termín dodání:
Vouchery Tamansari (déle jen „zboží“) jsou na skladě, proto mohou být dodány ihned po úhradě,
nebo si je můžete na Vaše přání vyzvednout na pobočce osobně.
4. Vrácení zboží:
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte možnost od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží
odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000). V tomto případě Vás prosíme o následující:
• odeslání písemné Žádosti od odstoupení smlouvy na adresu provozovatele (uveďte zde číslo
objednávky a unikátní číselný kód, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena) zboží musí
být nepoškozené, neuplatněné a musí souhlasit číselný kód s číslem objednávky.
• osobní vrácení zboží na pobočce provozovatele – Tamansari Royal Heritage Spa, Na Příkopě 14, resp.
Panská 2, Praha 1. Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží Vám zašleme peníze za
zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.
Do garance vrácení peněz nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek /např. zaslání zboží zpět bez Žádosti o odstoupení
smlouvy s náležitými údaji/, nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude na náklady
odesílajícího vráceno zpět.

5. Storno objednávky:
Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky, jejíž předmětem je zboží, které se již nevyrábí
nebo nedodává. V tomto případě bude ihned a bez odkladu kontaktovat kupujícího. V případě, že již
kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na
uvedené číslo účtu.
6. Reklamace:
Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Jeví-li zboží zjevné
vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen
zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto
vadu u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vznikne-li nárok na reklamaci,
vyplňte prosím reklamační formulář a zašlete zboží na adresu provozovatele (včetně čísla objednávky,
číselného kódu zboží, data nákupu, daňového dokladu a popisu vady). Zboží musí být nepoškozené,
neuplatněné. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace
(pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).
7. Záruky:
Voucher má platnost 1 rok od data vystavení. Obdarovaný si může vybrat službu v ceně voucheru,
nebo si případně vybrat jinou proceduru a rozdíl v ceně doplatit. Na voucher nelze čerpat levnější
službu a žádat o vrácení rozdílu v ceně. Podmínky na čerpání voucheru jsou zaslány společně s
poukazem a obdarovaný by se jimi měl ve vlastním zájmu řídit.
8. Poštovné a balné
Cena poštovného a balného není našim klientům účtována v případě, že se jedná o dopravu po ČR!

