POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením napr.
listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom ) na adrese Ing. MARTIN BALUN, ZÁHRADNÁ 4006 /44, 08001 PREŠOV, e-mail
obchod@greenburry.sk, telefón a fax predávajúceho 051/3811737. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy ktorý sme vám zaslali alebo jeho elektronickú verziu na našej stránke http://www.greenburry.sk/informacie/zakaznickazona/odstupenie-od-zmluvy-formular/ .

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov
na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenia
o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste vyslovene
nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za
zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. A to aj v prípade, ak
tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je 10,- €
( kuriér REMAX ). Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom než aký je
potrebný ba zaistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA VÝMENU TOVARU
1. Prvá výmena tovaru
Máte právo požadovať jednu bezplatnú výmenu dodaného tovaru za tovar inej veľkosti, v prípade ak ju budeme mať k dispozícii. Toto
právo máte len za podmienky, že ste nezaobchádzali s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti
tovaru. A to tak, že nám prostredníctvom tohto tlačiva oznámite, že nám hodláte vymeniť dodaný tovar inej veľkosti, pričom uvediete
požadovanú veľkosť a zašlete nám späť dodaný tovar. Priame náklady znášate Vy.

2. Opakovaná výmena tovaru
Máte právo aj na opätovnú výmenu tovaru z dôvodu zmeny veľkosti, toto právo ste oprávnení využiť najneskôr v lehote 14 dní odo dňa
prevzatia už raz vymeneného tovaru. A to len za podmienky, že ste nezaobchádzali s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. A to tak, že nám prostredníctvom tohto tlačiva oznámite, že hodláte vymeniť dodaný tovar za tovar
inej veľkosti. V prípade opätovnej výmeny tovaru Vám bude tovar zaslaný ako prijímateľovi zásielky na Vaše náklady. ( Odhad nákladov
3€ za 1 kg zásielky ).

3. Postup v prípade nedostupnosti tovaru požadovanej veľkosti
V prípade, ak Vami požadovanú veľkosť tovaru nebudeme mať k dispozícii ( o čom Vás budeme bezodkladne informovať , budete mať
právo ponechať si pôvodne objednaný tovar, alebo budete oprávnení od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených v tomto tlačive.
Zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy Vám začína v tomto prípade plynúť odo dňa, keď Vám oznámime, že požadovanú
veľkosť nemáme k dispozícii.
Zákazník podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 v znení neskorších predpisov prevádzkovateľom
Ing. Martin Balun
Výhradne pre účely vykonávania vyššie uvedeného úkonu a pre účely informovania zákazníka o stave úkonu.
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