
Obchodní podmínky

1. Úvodní informace
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové galerii ELIZE. Za provoz galerie,
aktuálnost informací a webových stránek odpovídá Ing. Eliška Anna Kubičková, IČ:
71310703, sídlo: Nad Zlíchovem 7/376, Praha 5 – Hlubočepy. Umělecká díla vystavená a
prodávaná v galerii jsou chráněna autorským zákonem. Designérské výrobky jsou chráněné
registrovanou ochrannou známkou ELIZE®.

2. Nákup v galerii
a) Standardní objednávka
Za standardní objednávku se považuje objednávka výtvarného díla ve formě

umělecké reprodukce. Dílo vystavené v galerii (dále Dílo) lze objednat ve formátu tisku A4
nebo A3. Dílo je vytištěné na kvalitní tiskárně, originálně podepsané autorem a chráněné
laminací. U grafiky a fotografií je uvedeno pořadové číslo tisku z limitované série. Pro
vytvoření standardní objednávky si zákazník stáhne objednávkový formulář, který vyplní a
zašle na adresu elize@volny.cz. Označení/název Díla pro vyplnění do Objednávky se zobrazí
při najetí myší na obrázek v galerii. Dále se pro upřesnění uvede popis (co je zobrazeno).
Cena Díla je v tomto případě jednotná, a to 1100Kč za formát A4, 2100Kč za formát A3.

b) Ostatní objednávky
V případě zájmu o jiný formát tisku, originál obrazu, tvorbu na zakázku a další
jiné produkty než jsou uvedené standardní typy Díla se zájemce obrátí na kontakty
uvedené na webových stránkách. Cena Díla se v takovém případě stanoví dohodou
v závislosti na složitosti, rozsahu, časových a finančních nákladech na vytvoření
Díla. V případě jiné než Standardní objednávky se uzavírá mezi galerií a
zákazníkem kupní smlouva, která je vždy připravená pro konkrétní případ.
V případě standardní objednávky zastupuje kupní smlouvu vyplněná Objednávka.
Knihy se objednávají na stránkách nakladatelství, pokud je na ně uveden odkaz.
Jinak po domluvě.

3. Způsob platby a doručení
a) V případě standardní objednávky zákazník vyplní způsob platby – dobírka / převod na
účet – v Objednávce. V případě dobírky je již zahrnuto poštovné v ceně Díla. Platba na
účet se provádí předem. V případě platby na účet je sleva na Dílo 100Kč.
Doručení se při obou způsobech platby provádí Českou poštou. V případě zájmu o jiného
poskytovatele poštovních služeb uvede toto zákazník do Objednávky jako poznámku.
Cena za doručení v takovém případě závisí na ceně konkrétní služby.
b) V případě jiné než standardní objednávky je způsob platby a doručení domlouván
individuálně v závislosti na rozměrech Díla a dalších okolnostech.

4. Závěrečné informace
Zákazník má právo podle spotřebitelského zákona zakoupené Dílo vrátit do 14 dnů od
nákupu.
Tyto Obchodní podmínky mohou být upravovány a rozšiřovány v závislosti na rozsahu
nabízených produktů. Aktualizace Obchodních podmínek budou zveřejňovány na
webových stránkách www.elize.eu.

V případě uzavření kupní smlouvy podle odst. 2b) zákazník souhlasí s těmito Obchodními
podmínkami.


