
ZPŮSOBY PLATBY

1.1. Platbu dle kupní smlouvy je možno uhradit níže uvedenými způsoby:

a) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího;

b) bezhotovostně online platbou kartou;

c) opakovanou platbou prostřednictvím platební brány GoPay;

d) bezhotovostně platební kartou při zaslání na dobírku;

e) v hotovosti při zaslání na dobírku;

f) v hotovosti při osobním převzetí.

1.2. Opakované platby dle odst. 1.1. písm. c) :

a) lze užívat pouze v případě opakovaných dodávek zboží v rámci programu MAGU+ dle
čl. 9 OP;

b) není stanovena žádná maximální hranice; platby mohou být opakovaně ve stejné výši, ale
i v různé výši; každá platba odpovídá množství odebraného zboží;

c) jsou prováděny vždy 3 dny před zahájením dopravy dle čl. 6 OP.

1.3. Dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem platby kupní ceny hradí kupující. V
případě platby převodem je spotřebitel povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je
číslo objednávky. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což
může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto
případě vyhrazuje až 7 dní na manuální dohledání platby.

1.4. V případě, že kupující odešle objednávku pro platbu kartou a objednávku nezaplatí, je
povinen zaslat peníze převodem v době splatnosti.

1.5. Cena dopravy se hradí zvlášť, není-li stanoveno jinak.

1.6. Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně, či jiným, než původně sjednaným způsobem z
důvodu na straně kupujícího, dodatečné náklady hradí kupující ve výši 150 Kč za jednu
dopravu.

1.7. Změnu nastavení opakované platby dle odst. 1.1. písm. c) lze provést telefonicky na tel. č.
725 155 699, a nebo prostřednictvím emailu na emailové adrese info@magu.co.

1.8. Opakovanou platbu dle odst. 1.1. písm. c) lze zrušit, tak že dojde ke změně způsobu hrazení
zboží způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5.1. těchto OP, a to buď telefonicky na tel. č.
725 155 699 anebo v uživatelském účtu kupujícího. Ke zrušení opakované platby dle čl. 5
odst. 5.1. písm. c) těchto OP dojde rovněž zrušením uživatelského účtu zákazníka.

1.9. Opakované platby dle odst. 1.1. písm. c) jsou prováděny prostřednictvím platební brány
GoPay, která postupuje podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level
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