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Obchodní podmínky společnosti
flow Assistant s.r.o., IČ: 054 52 007, DIČ: CZ05452007 (plátce DPH),
se sídlem Nové sady 988/2,
602 00 Brno – město
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup na
webovém portále www.greenberglife.com (dále také jen „Portál“), který je provozován
subjektem flow Assistant s.r.o., IČ: 054 52 007, DIČ: CZ05452007, se sídlem Nové sady 988/2,
602 00 Brno – město.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto
smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře
souhlasí. Obchodní podmínky jsou platné pro prodej elektronické knihy, jíž je flow Assistant
s.r.o., resp. její jednatel Charlie Greenberg, autorem.
1. Objednávka
1.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém
Portálu nebo na uvedený kontaktní e-mail.
1.2. Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné
chyby. Ceny jsou včetně DPH a jiných poplatků.
1.3. Kupující vybráním z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním
(prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na Portále nebo zasláním
e-mailu) podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva
mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu,
tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na e-mailovou
adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího
nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
1.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
1.5. Podané objednávky jsou závazné.
1.6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového
formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
1.7. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, nedohodnou-li se
obě strany jinak.
1.8. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
1.9. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1.9.1. Knihu Výběr lidí selským rozumem je možné uhradit bankovním převodem
nebo platební kartou. Platba za knihu v hotovosti je možná pouze po dohodě
mezi smluvními stranami.
1.9.2. Splatnost v případě platby na fakturu je 7 kalendářních dní od data vystavení,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit
částku tak, aby nejpozději v den splatnosti byla již připsána na účet
Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.
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2. Doručení
2.1. Prodávající odešle zboží Kupujícímu nejpozději do 7 dnů od úhrady objednávky.
Faktura (daňový doklad) v elektronické podobě je součástí potvrzení objednávky
zaslané na e-mail v ní uvedený.
2.2. V případě nákupu elektronické verze knihy, odkaz ke stažení je aktivní po dobu
1 kalendářního týdne od zakoupení elektronické verze knihy a Kupující má možnost
si elektronickou knihu stáhnout maximálně dvakrát.
3. Odstoupení od smlouvy
3.1. Prodávající upozorňuje, že v případě uzavření kupní smlouvy na elektronickou verzi
knihy Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se jedná
o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči. Kupující
potvrzením objednávky s tímto ujednáním souhlasí.
3.2. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, se nepoužije.
3.3. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Společná a závěrečná ustanovení
4.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovány a
uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo
být informován jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
4.2. Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení.
4.3. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a
nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení
na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.
5. Vysvětlení pojmů
5.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel.
5.2. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku a zároveň každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném
výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele.
5.3. Prodávajícím se rozumí flow Assistant s.r.o., IČ: 054 52 007, DIČ: CZ05452007 se
sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno – město. Kontaktní údaje: tel. +420 775 153 587,
info@flowassistant.com.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Individuální smlouvy
podmínkám.

Prodávajícího

s Kupujícím

je

nadřazena

obchodním
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6.2. Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy souvisejícími, ve znění
pozdějších předpisů.
6.3. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Vzájemné spory mezi
Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností
podle zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.
6.4. Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě
jsou vyloučeny. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním
v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
6.5. V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno
nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost,
ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017.
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