Výkup elektroniky
Obecné podmínky
V případě Vašeho zájmu o tuto službu nezapomeňte donést průkaz totožnosti (občanský průkaz,
pas). V opačném případě nebude Vaše zboží vykoupeno!. Samozřejmostí je 100% stav zboží po
fyzické a technické stránce (u stolních počítačů a notebooků dohodou). Tyto vlastnosti a stav
posoudí odpovědná osoba přímo na místě a stanoví výkupní cenu zboží, která se přizpůsobuje
aktuální ceně zboží, prodejnosti, reálnému stavu a na této ceně se ústně domluvíte. V případě
nutnosti delší doby pro kontrolu a posouzení si vyhrazujeme právo až 24 hodin na stanovení
výkupní ceny. Dovršením výkupu je uzavření výkupní smlouvy, která dokládá legálnost a
podmínky za kterých bylo zboží a jeho práva odkoupeno.

Výkupní řád
Tento řád stanoví podmínky na provozovně Dannissimo.cz, Klimentov č. p. 144, 353 01 Velká
Hleďsebe - Mariánské Lázně
Podmínky pro vykupování zboží – výkup od občanů:
1. Prodejce při žádosti o uskutečnění výkupu zboží prohlašuje, že se jedná o použitý
předmět, který je jeho výlučným majetkem a žádná třetí osoba nemá k tomuto předmětu
žádná práva.
2. Pracovník poté sám ověří jeho funkčnost a stav. Poté pracovník ocení nabízený předmět.
Cena je sjednána smluvně, tudíž prodávající s touto cenou po sepsání kupní smlouvy
taktéž výslovně souhlasí.
3. Prodejce je dále předložit průkaz totožnosti, aby pracovník mohl zaznamenat číslo
průkazu, jméno a bydliště na kupní list.
4. Pracovník vystaví kupní list po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu. Svým
podpisem na kupním listě prodejce stvrzuje souhlas dohodnuté sumy peněz a kupující
stvrzuje převzetí vykoupeného předmětu. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo
na kupujícího.
5. Smluvená částka, pokud není dohodnuto jinak, bude odeslána nejpozději do 3 pracovních
dnů na bankovní účet prodejce.

Podmínky pro vykupování zboží – výkup od podnikatelských subjektů
1. Prodejce při žádosti o uskutečnění výkupu zboží prohlašuje, že se jedná o použitý
předmět, který je jeho výlučným majetkem a žádná třetí osoba nemá k tomuto předmětu
žádná práva.
2. Prodejce je povinen sám přezkoušet před pracovníkem funkčnost svého předmětu a
popsat jeho užitné vlastnosti a upozornit na případné závady jichž si je vědom.
3. Prodejce je povinen nahlásit své obchodní jméno, sídlo, IČO, případně DIČ – aby
pracovník bazaru mohl zaznamenat na kupní list.
a. u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení,
data narození, trvalého, nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu

totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu
totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal.
b. u právnické osoby zjištění obchodní firmy, nebo názvu včetně odlišujícího dodatku,
nebo dalšího označení, jejího sídla, IČO, nebo obdobného čísla přidělovaného v
zahraničí, a identifikace fyzické osoby podle odstavce předešlého, jednající jménem
této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
4. Jedná-li se o výkup použitého zboží od podnikatelského subjektu – plátce DPH,
podkladem pro vystavení kupního listu je zjednodušený daňový doklad vystavený
prodávajícím při výkupní ceně do 10.000 Kč, včetně DPH a řádný daňový doklad při ceně
nad 10.000 Kč. Prodávající je povinen předložit kopie registrace k DPH.
5. Smluvená částka, pokud není dohodnuto jinak, bude odeslána nejpozději do 14 dnů na
bankovní účet prodejce.

