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Podmienky vrátenia tovaru SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 

 

Zakúpený tovar nie je možné vrátiť. Vo výnimočných prípadoch existuje možnosť vrátenia tovaru za podmie-

nok, ktoré určí predávajúci.   

Pri vrátení tovaru je treba uviesť nasledujúce údaje:  

 názov predmetu kúpy, 

 číslo karty, 

 cenu, 

 dôvod vrátenia tovaru. 

Každé vrátenie predmetu kúpy môže byť zaťažené 20 % odškodným vo forme dobropisu a musí spĺňať na-

sledujúce podmienky: 

 Žiadosť o vrátenie tovaru je potrebné poslať v písomnej forme (poštou alebo mailom) najneskôr do 14 

dní po dodaní tovaru kupujúcemu, do príslušnej prevádzky predávajúceho, ktorá vystavila faktúru pre 

kupujúceho;  

 Všetky kontaktné údaje prevádzky predávajúceho sú uvedené na faktúre;  

 Predmet kúpy je možné vrátiť len v originálnom balení; 

 Obal a produkt musia byť v bezchybnom stave, čisté a nepoškodené a musia mať nepoškodenú nálepku 

výrobcu a nepoškodenú nálepku predávajúceho; 

 Neakceptujeme vrátený tovar, ktorého jednotlivá hodnota je nižšia ako 15,- € s DPH; 

 Predmet kúpy musí byť úplný; 

 Predmet kúpy nesmie mať žiadne označenie, nápisy alebo nálepky, ktoré nemal pri prevzatí; 

 Kupujúci nesmie vrátiť predmety kúpy – elektrické zariadenia: relé, ovládacie jednotky, senzory, meniče 

napätia, spínače, svetlá a ďalšie podobné zariadenia; 

 Kupujúci nesmie vrátiť predmety, ktoré už nainštaloval do vozidla, prípadne do jeho súčasti; 

 Predmety kúpy, ktoré boli objednané špeciálne na želanie kupujúceho, a neboli v čase objednávky na 

skladoch predávajúceho na území Slovenskej republiky, resp. v centrálnom sklade v Litve, nie je možné 

vrátiť; 

 V prípade chybného doručenia na strane dodávateľa, je vrátenie možné bez nákladov; 

 V prípade chybnej identifikácie tovaru zo strany predávajúceho, je vrátenie možné bez nákladov. 

Zástupcovia spoločnosti SKUBA SLOVAKIA s.r.o. majú právo zamietnuť žiadosť o vrátenie tovaru, ak nie sú 

splnené vyššie uvedené podmienky. 

 

SKUBA SLOVAKIA s.r.o.  

 

Platné od: 1. 8. 2014 
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