Všeobecné podmínky pro předplatné letáků Nedělní liturgie
1. Tyto všeobecné podmínky pro dodávku letáků Nedělní liturgie ve formě předplatného upravují smluvní
vztahy mezi předplatiteli a Arcibiskupstvím pražským, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 –
Hradčany, jakožto distributorem.
2. Smlouva o předplatném se řídí občanským zákoníkem.
3. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, povinen seznámit se s těmito
všeobecnými podmínkami.
4. Smlouva o předplatném vzniká prvním doručením zásilky předplatiteli ze strany Arcibiskupství
pražského na základě učinění tzv. objednávky předplatného ze strany předplatitele.
5. Objednávku lze učinit v listinné podobě zaslané poštou či doručené osobně, vyplněním webového
formuláře či zasláním elektronickou poštou. Povinné údaje objednávky:
a) Název organizace (nebo příjmení a jméno)
b) IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani v souladu se zákonem o DPH)
c) Sídlo (nebo bydliště – ulice, číslo domu, PSČ a obec)
d) Zasílací adresa (v případě, že je jiná než adresa sídla či bydliště)
e) Počet výtisků
f) Rozsah předplatného (čtvrtletní, pololetní, roční)
g) Způsob platby (bankovní převod)
6. Předplatitel je povinen Arcibiskupství pražskému neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů
uvedených v objednávce. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost
za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro
neidentifikovanou platbu předplatného, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).
7. Letáky Nedělní liturgie jsou tematické texty k nedělní liturgii. Posílají se vždy na 4 týdny dopředu,
doručené nejpozději v pracovním týdnu před 1. příslušnou nedělí v zásilce
8. Standardně se zásilky doručují obyčejně, a to do velikosti, která nepřesáhne rozměry 35,3 x 25 x 2 cm
(jedná se o 1 – cca 20 ks). Po překročení těchto rozměrů se zásilka automaticky posílá doporučeně,
popřípadě jako cenný balík. Na žádost předplatitele je možné i tuto velikost posílat obyčejně (zásilka
však není pojištěná a doručovatel za ni nenese odpovědnost). V případě ztráty při doručování pak
předplatitel neobdrží za nedodanou zásilku náhradu.
9. Reklamace je možné uplatňovat na adrese Arcibiskupství pražské, E-shop, Thákurova 3, 160 00 Praha
6, tel.: +420 220 181 708, e-mail: eshop@apha.cz.
10. Předplatitelská období jsou čtvrtletí (3 zásilky), pololetí (6 zásilek) a roční (13 zásilek). Poštovné se řídí
ceníkem České pošty a je připočítáno k částce odpovídající množství objednaných letáků a období. Po
obdržení objednávky vystaví distributor zálohovou fakturu, kterou odešle e-mailem nebo jako listovní
zásilku předplatiteli.
11. Na základě úhrady předplatného osobou povinnou k dani (v plné výši dle předpisu předplatného)
vystaví Arcibiskupství pražské předplatiteli daňový doklad; datum příjmu platby je připsání celé
částky předplatného na účet Arcibiskupství pražského a je to také datum uskutečnění zdanitelného
plnění. Jinak se daňový doklad nevystavuje.
12. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu
předplatného v době od 15. srpna 2016 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu
neurčitou.

