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V prípade reklamácie striekacej pištole, alebo inej maliarskej pomôcky, je potrebné, aby ste veľmi dôkladne umyli všetky súčiastky od farby a tovar nám doručili čistý. 

V opačnom prípade Vám môže byť zaslaný naspäť na dočistenie, čím sa zbytočne natiahne doba vybavenia reklamácie.

Ako kupujúci nemôžete odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného 

podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa - tovaru zhotoveného osobitne na objednávku: napr.:

*zákazkové miešanie farby,

* tovaru vyhotoveného na mieru

*tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Mi-Ka, s.r.o. (efarby.sk)

P.O. Hviezdoslava (areál Park Prosperity)

01001 Žilina

Slovensko

tel. č. 041/ 202 88 92

E-mail:  info@efarby.sk

Dátum: Dátum:

Podpis zákazníka Podpis zamestnanca

Inštrukcie pre vrátenie tovaru:

Dôležité upozornenie:

1. Neposielajte tovar na dobierku, nebude prebratý a vráti sa Vám späť.

3. Tovar pošlite na túto adresu:

Predovšetkým nám dovoľte ospravedlniť sa za vzniknuté problémy. Samozrejme sa budeme snažiť uvedený problém vyriešiť v čo najkratšom čase.

2. Odporúčame Vašu zásielku bezpečne zabaliť a balík poistiť.

Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 30-dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate  

tovar poštou, potom začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia balíku naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodne inak so zákazníkom pri vzájomnom súhlase. 

Reklamovaný tovar môžete priniesť osobne alebo ho môžete poslať kuriérom. Ak posielate tovar kuriérom, prosím bezpečne ho zabaľte a pošlite ho s vypísaným dokumentom, 

Telefónne číslo:

Reklamácia v záručnej dobe (Firma 1 rok, Fyzická osoba 2 roky)

Vrátenie tovaru do 14 dní

Podrobný popis:

iné (vypísať):

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstánenia vady vymeniť vadný tovar za bezchybný,  ak to kupujúcemu 

nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: 

Reklamačný formulár / Formulár na vrátenie tovaru do 14 dní

Meno a priezvisko (firma):

Ulica:

PSČ:

Dátum:

E-mail:

Číslo objednávky:

 Číslo účtu zákazníka     vo 

forme IBAN: 

prípadne balíkom, na nižšie uvedenú adresu. Podací lístok od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru na reklamáciu. 

Nezabudnite si tovar poistiť, nie sme zodpovední za prípadnú stratu či iné poškodenie tovaru počas prepravy, ktoré nie je opísané v popise závady. Nezabudnite priložiť

ku balíku vyplnený a podpísaný reklamačný formulár. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 

Názov výrobku:

Suma faktúry: Číslo faktúry:

Doplňujúce info:

mailto:info@mojehodinky.sk

