Obchodné podmienky
Objednávka
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúci- kupujúci, vzniká na základe
záväzného potvrdenia objednávky info@globpneu.sk. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje
potvrdenie telefonické, alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní
elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení
dostupnosti a termíne dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je
považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase
potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia
tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté
podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne
v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v
prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno
objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,
neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa
tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za
účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená
späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 kalendárnych dní.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa
rozhodnete pre odstúpenie
v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: Kontaktujte nás
info@globpneu.sk že žiadate o odstúpenie od zmluvy, dátum nákupu a vaším číslom účtu či adresou
pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v
kontaktoch a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
- zašlite spolu s dokladom o kúpe.
Tovar prosíme, posielajte doporučene. (Nie na dobierku)!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme
poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní
tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť
akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho
naspäť.
Dodacie podmienky
1.) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a
prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 48 hodín
až 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť
dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. 2.) Miesto odberu je stanovené na základe
objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené
miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak.
Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad,
ktorý je zároveň záručným listom
a návod na používanie výrobku.
3.) Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike i mimo Slovenska!
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