KURSY.CZ
https://www.kursy.cz/pravidla-prodeje-zbozi-v-e-shopech-productsmeshop/
Seminář

Pravidla prodeje zboží v e-shopech
Mgr. Tomáš Liškutín
Seminář určený všem zástupcům obchodních společností, které prodávají zboží přes internet. Seznámíme Vás se zákonnými
pravidly pro prodej zboží.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Školení na míru
22.9.2016
17:00 - 19:30
Praha
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.
Nový termín
1490 Kč
další termíny

Lektor
Mgr. Tomáš Liškutín
je advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo, převody a nájmy nemovitostí. Má zkušenosti z tříletého
působení v advokátní kanceláři PRK Partners a z pětileté spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů. V současnosti vede
čtvrtým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje…
Více informací a další semináře lektora

Seminář je určen:
všem obchodním společnostem a živnostníkům, kteří při zajišťování svých podnikatelských aktivit prodávají zboží
přes internet. Zejména pak jednatelům, členům představenstva, ředitelům a manažerům. V neposlední řadě také vedoucím
zaměstnancům a pracovníkům obchodních oddělení.

Cíl semináře:
je seznámit účastníky s pravidly pro prodej zboží v e-shopech včetně nejčerstvějších zkušeností s novým občanským
zákoníkem. Dále účastníci získají detailní přehled o povinnostech podnikatelů při prodeji zboží koncovým zákazníkům. V
neposlední řadě by měl být přínosem přehled o způsobu a formě vyřizování reklamací.

Obsah semináře:
Úvod

20.4.2019 16:14

přehled pravidel pro e-shopy
vztah prodejce a zákazníka
Prodej zboží
závaznost propagačních materiálů (webu)
informační povinnosti e-shopu
možnosti odstoupení zákazníka od smlouvy
e-shop nikoliv jako „bezplatná půjčovna“
Jakost při převzetí a záruka za jakost
nejen práva ale i povinnosti zákazníků
reklamační řízení bez chyb
řešení sporů

Časový harmonogram:
16:30 - 17:00 prezence
17:00 - 19:30 přednáška
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