Smluvní podmínky

TAKKAM fashion bazar
Prodej na akci TAKKAM fashion bazar (dále jen „Akce“) se řídí těmito všeobecnými podmínkami
(dále jen „Podmínky“). Prodej organizuje realizační tým TAKKAMu (dále jen „Organizátor“).
Prodávat může každý, kdo se registruje do online aplikace (dále jen „Aplikace“) na adrese
www.takkamfashion.cz (dále jen „Prodejce“). Registrací do aplikace projevuje Prodejce souhlas s
Podmínkami v jejich plné šíři. Prodejce může být při předávání oblečení zastupován pověřenou
osobou, která zná identifikační číslo Prodejce (dále jen „Zástupce“). Organizátor si vyhrazuje právo
Podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na webu www.takkamfashion.cz
Prodejci jsou povinni Podmínky a jejich změny průběžně sledovat. Organizátor si vyhrazuje právo
na změnu Podmínek.
1. Aby byl Prodejci umožněn prodej, musí se Prodejce nejdříve zaregistrovat do internetové
aplikace pomocí formuláře na adrese www.takkamfashion.cz
2. Odesláním registračního formuláře Prodejce vyjadřuje souhlas se zpracováním svých
osobních údajů a také souhlas s těmito Podmínkami. Organizátor se zavazuje využít osobní
údaje pouze pro účely organizace Akce a nepředávat tyto údaje třetím osobám.
3. Při registraci Prodejce musí zaškrtnout kolonku „CHCI PRODÁVAT“. Po dokončení registrace
bude mít možnost stáhnout PDF dokument s připraveným vzorem prodejních cedulek, do
kterých po vytištění napíše ceny zboží. Cedulky připevní na odpovídající kusy oblečení
takovým způsobem, aby uchycení bylo co nejpevnější a zároveň šetrné k látce. Oblečení,
které nebude opatřeno cenovkami, nebude přijato do prodeje. Oblečení, které o cenovku
přijde v průběhu Akce, bude staženo z prodeje. Organizátor se po skončení Akce pokusí
zjistit jeho majitele a toto zboží mu navrátí.
4. Při předání zboží uhradí Prodejce Organizátorovi manipulační poplatek 40Kč ( v ceně je
rozvěšení na stojany, zapůjčení prodejního stojanu a ramínek a označení Prodejce)
.Organizátorovi náleží 20% z prodejní ceny každého kusu oblečení jako odměna za
zprostředkování prodeje. Prodejci bude po skončení Akce vyplaceno zbylých 80% z tohoto
kusu oblečení.
6. Zboží opatřené cenovkami doručí Prodejce na místo prodeje v čase, který bude zveřejněn
facebookových stránkách Organizátora. Prodejce dodá zboží včetně seznamu s uvedenými
názvy a cenami zboží pro případnou kontrolu při ztrátě cenovky. To vše v čase vyhrazeném
pro příjem oblečení. Organizátor zde převezme zboží a poplatekod Prodejce a jeho převzetí
Prodejci potvrdí.
7. Jeden registrovaný Prodejce může přihlásit a odevzdat Organizátorovi k prodeji maximálně
15 ks oblečení a 15 ks doplňků (kabelky, boty,...) .
8. Oblečení musí být vyprané a v zachovalém stavu.
9. K prodeji může Prodejce přihlásit a donést dámské i pánské oblečení, boty a módní doplňky
jako jsou např. kabelky, šátky, čepice, klobouky, kravaty. Na Akci nepřijímáme dětské
oblečení, spodní prádlo a plavky. Organizátor si vyhrazuje právo nevhodné kusy oblečení
odmítnout.

10. Organizátor prodává zboží, které přijal od Prodejce v době vyhrazené k prodeji.
11. Po skončení Akce je Prodejci Organizátorem vyplacena tržba za jeho prodané zboží hotově
(výhradně v čase vyhrazeném pro vyplácení tržby a vrácení zboží)., bude upřesněno na
Facebookových stránkách Organizátora.
12. Zboží, které se neprodá, je Prodejci vráceno Organizátorem zpět výhradně v čase
vyhrazeném pro vyplácení tržby a vrácení zboží. , bude upřesněno na Facebookových
stránkách Organizátora.
13. Neprodané zboží může Prodejce Organizátorovi bezúplatně ponechat. Organizátor, se v
takovém případě zavazuje, že toto zboží poskytne na dobročinné účely. Vybrané kusy
oblečení si Organizátor může ponechat na další Akci, kde toto zboží poskytne zadarmo.
14. Pokud se Prodejce ani jeho Zástupce nedostaví v čase vyhrazeném pro vyplácení a vrácení
zboží, jeho neprodané zboží bude Organizátorem bez odkladu darováno na dobročinné
účely. Peníze utržené za prodané zboží budou Organizátorem zaslány po domluvě na
bankovní účet Prodejce.
15. V případě poškození zboží vlivem živelných pohrom či jiných, Organizátorem nezaviněných a
neovlivnitelných událostí, se Prodejce vzdává nároku na náhradu škody za své zboží.

