
Všeobecné podmienky:

všeobecné obchodné podmienky určujú podmienky obchodných vzťahov 
medzi dodávateľom RP KIMOT a odberateľom /zákazníkom/. Odoslaním 
objednávky vyjadruje zákazník súhlas s podmienkami obchodu.

Ochrana údajov:

- osobné údaje zákazníka budú používané len pre potreby prevádzkovateľa 
internetového obchodu RP KIMOT.

Objednanie a dodávka tovaru:

- každá objednávka e-shopu KIMOT musí obsahovať: meno a adresu 
zákazníka kam má byť tovar doručený, email, telefónne číslo, presný popis 
tovar, počet kusov, veľkosť, spôsob úhrady.

- objednávku potvrdí dodávateľ elektronickou poštou /telefonicky/, a 
oznámi odberateľovi kedy bude tovar k dispozícii.

- dopravu zabezpečujeme prostredníctvom Slovenskej pošty /dobierka/, 
kurierskou službou.

- tovar je možno prevziať aj osobne v obchode

- tovar je zabalený a zabezpečený dodávateľom, odberateľ je povinný pri 
preberaní zásielky skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky 
priamo na pošte. V prípade poškodenia obalu tovar na mieste reklamovať. 
Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie tovaru 
nebudú neskoršie akceptované.

Cenový a zľavový systém:



- ceny uvedené pri tovare sú v Eurách s DPH bez poštovného a balného

- pri objednávke nad 66.50€ neúčtujeme poštovné a balné

- pri objednávke nad 166€ neúčtujeme poštovné a balné + zľava 5   

- pri objednávke nad 332€ neúčtujeme poštovné a balné + zľava 10%

- stálym zákazníkom poskytujeme zľavu +  naviac darček

Reklamačný poriadok

- pre reklamáci platia tie isté prťavidlá ako v kamennom obchode

- pri uplatnení reklamácie je zákazním povinný doručiť reklamovaný tovar 
čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení so záručným listom a 
potrvdením o zaplatení v RP KIMOT.

- dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu reklamácie pri tovaroch, 
ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi/ do zahraničia/, na dobu 
potrebnú k tejto oprave.

- reklamácia sa nevzťahuje na tovar poškodený nešetrným zaobchádzaním, 
neodborným zásahom do zariadenia, rozobratím tovaru alebo pri inom 
porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik danej firmy.

- záručná doba je poskytovaná výrobcami minimálne na dva roky.

Poštovné

Slovenská republika-



- balík do 5kg                    3.30€

- balík od 5kg do 10kg     6.60€ -balík nad 10kg             

Pri dodávke tovaru kurierskou službou hradí dopravné zákazník v plnej 
výške.

Česká republika - tovar zasielame prostredníctvom českej pošty, platia 
podmienky ako u slovenskej pošty - cenu tovaru, poštovného aj balného 
prerátame v aktuálnom kurze.


