Pravidla bazaru
1. Prodávejte výhradně zboží určené na svatbu.
2. Veškeré prodávané zboží, by mělo odpovídat modernímu stylu svatby
(boho/vintage/selský/rustikální/přírodní).
3. Oblečení prodávejte čisté a bez vad (na případné vady upozorněte).
4. Uvádějte správnou velikost, ideálně v popisu i míry.
5. V popisu uveďte kolik Kč je poštovné +balné.
6. K inzerátu přidejte fotky aktuálního stavu věci (ne tak jak jste je kupovali).
7. Nahrávejte fotky, kde je jasně vidět co prodáváte a jak věc vypadá.
8. Neprodávejte zničené zboží.
9. Pokud v inzerátu prodáváte více věcí a jste ochotni je prodat jednotlivě, uveďte v popisu cenu
za jednotlivé věci.
10. Značku uvádějte jen, pokud jde o originál.
11. Pokud chceš věc darovat, uveď cenu 0Kč.
12. V názvu inzerátu nepište velkými písmeny.
13. V názvu inzerátu nepoužívejte vykřičníky, pomlčky, hvězdičky, smajlíky, tečkování atp.
14. Nové zboží zařaďte mezi „Nové“, vlastní výrobu do „Handmade“.
15. Nepřidávejte inzeráty, že něco sháníte, bazar je pouze prodejní.
16. Inzeráty oblečení s fotkou na postavě mají vždy lepší.
17. V inzerátu používejte pouze český, nebo slovenský jazyk.
18. Pokud prodáváte ručně vyráběnou věc, kterou jste na své či jiné akci použili, uveďte stav
„použitý“ (ne „handmade“)
Kdy Vám inzerát smažeme?
1. Když najdeme duplicitní inzerát.
2. Když budete prodávat jiné než svatební zboží, nebo když se bude výrazně lišit od uvedeného
stylu (chceme vytvořit bazar pěkných, stylových svatebních věcí).
3. Když zjistíme, že se jedná o padělek.
4. Pokud bude inzerát obsahovat poptávku (jedná se jen o prodejní bazar).
Pravidla mezi prodávajícím a kupujícím
1. Prodávající a kupující se řídí Pravidly bazaru.
2. Prodávající může uvést vlastní podmínky prodeje. Např. “Dodací doba je 1 týden.”, “Balíky
posílám jen ve středu”, “Nepřeměruji a neposílám na dobírku” apod. Podmínky prodeje však
vždy podléhají pravidlům bazaru.
3. Kupující respektuje podmínky prodeje prodávajícího.
4. Pokud došlo k dohodě mezi kupující a prodávající, obě strany se tímto zavazují tuto dohodu
splnit.

5. Jestliže dojde k nečekané situaci, každá ze stran je povinna co nejdříve o této situaci
informovat druhou stranu. Např. “Nebudu odpovídat 2 týdny, odcestovala jsem.”,
“Onemocněla jsem, ležím doma. Zanesu to na poštu hned, jakmile budu zdravá.”
6. Řešení nečekané situace spočívá na vzájemné dohodě obou stran.
7. Pokud prodávající odešle zboží, které neodpovídá popisu v inzerátu, prodávající se zavazuje
vrátit peníze za zboží a nést i náklady poštovného obou zásilek (směrem ke kupujícímu i zpět
směrem k prodávajícímu). Např. zboží jiné velikosti, zboží jiné značky.
8. V případě, že se prodaná věc ukáže jako poškozená a přitom o poškození prodávající
neinformovala v plném rozsahu, prodávající se zavazuje vrátit peníze za zboží a nést i náklady
poštovného obou zásilek (směrem ke kupujícímu i zpět směrem k prodávajícímu). Takovou
věc už nemůže vložit znovu do svého bazaru jako inzerát.
Pravidla pro ručně vyráběné zboží a zboží
1. Ručně vyráběné věci prodávejte jen v případě, že nevyrábíte sériově nebo na objednávku.
2. Můžete například prodat věci, které jste vyrobili na svou svatbu.
3. Pro výrobce, kteří vyrábí za účelem prodeje budeme na web brzy přidávat speciální nástroj.

Všeobecné informace o bazaru
1. Prodávat může každý, kdo se zaregistruje (zdarma)
2. V každé kategorii můžete mít až 20 inzerátů (chcete-li prodávat více položek, napište nám)
3. Platnost inzerátu je půl roku. Před vypršením platnosti Vás upozorníme emailem, jestli jej
chcete prodloužit.
4. Inzerát můžete kdykoliv upravovat. (Po přihlášení najedete na své přihlašovací jméno a
kliknete na „Moje záznamy“. Zde najdete všechny své inzeráty.)
5. Neověřujeme a neneseme žádnou odpovědnost za obsah inzerátů uveřejněný uživateli,
včetně jejich identifikačních údajů, ani za kvalitu inzerovaného zboží.
6. Bazar slouží výlučně na zprostředkování kontaktu mezi prodávajícím a potenciálním
kupujícím. Jako uživatel bazaru jsi si vědom, že neseš sám jakékoli materiální, a nebo finanční
riziko spojené s inzercí v bazaru, jako i s koupě-prodejní transakcí, která vznikla na základě
této inzerce.
7. Inzerovat se smí jen zboží, které je v souladu s právním pořádkem ČR a nepodléhá žádné
specifické legislativě (např. léky na předpis).
8. Nesmí se inzerovat zboží, které není v souladu s platnými právními předpisy o ochraně
průmyslového a duševního vlastnictví (např. předpisem o patentech, ochranných známkách,
designech, užitkových vzorech atp.), přičemž se většinou jedná o ilegální kopii výrobků
renomovaných světových výrobců. Za příslušné ověření a soulad s předpisy je zodpovědný
sám inzerující uživatel. Taktéž se nesmí inzerovat zboží spadající do systému síťového prodeje
a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame, Tupperware atp.), a nebo do síťového
prodeje pojištění, finančních produktů a poradenství.
9. O tom, jestli je inzerát, hodnocení, a nebo obchod v souladu s pravidly, rozhoduje admin
stránky.
10. V případě porušení pravidel může admin: upravit inzerát, blokovat inzerát (adminské
upozornění), vymazat inzerát, pozastavit uživateli bazar, přidat negativní hodnocení, blokovat
uživatele. O typu sankce se rozhoduje na základě typu porušení, vážnosti porušení a
dosavadních zkušeností s daným uživatelem.

