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info

Od: OKAY.sk [objednavky@okay.cz]
Odoslané: 21. apríla 2017 7:34
Komu: Vladimír Zoľák
Predmet: OKAY.sk: Vaša objednávka číslo 9917081356 bola prijatá
Prílohy: formular_odstupenie.pdf; obchodne_podmienky.pdf

Vážený zákazník, 
ďakujeme za Váš nákup na OKAY.sk. Týmto e-mailom potvrdzujeme, že sme 21. 4. 2017, 7:34:19 prijali Vašu objednávku 
číslo 9917081356. O pohybe tovaru Vás ďalej budeme informovať e-mailom a SMS správou, alebo môžete využiť možnosti 
sledovania zásielky na naších internetových stránkach https://www.okay.sk/sledovanie-objednavky/. 
 
Ako spôsob odberu tovaru ste si zvolili osobný odber na predajni. Neplaťte nič dopredu, úhradu vykonajte až pri odbere tovaru. 
Platbu možno vykonať v hotovosti, kartou alebo na splátky. 
Dodacie termíny pri objednávke sortimentu elektro: 

• Osobný odber - (Doručenie na predejňu do 7 dní. Pokiaľ ste si ako spôsob platby zvolili platbu vopred, pre výdaj tovaru 
bude nutné predložiť PIN, ktorý Vám zašleme v SMS správe a e-mailom pri expedícií tovaru.) 

• Pokiaľ ste zvolili možnosť predobjednávky, termín dodania tovaru očakávajte do 7 dní od dodania na náš centrálny sklad. 

Dodacie termíny pri objednávke sortimentu nábytku: 

• Osobný odber - (Doručenie na predajňu do 7-14 dní. Pokiaľ ste si ako spôsob platby zvolili platbu vopred, pre výdaj 
tovaru bude nutné predložit PIN, ktorý Vám zašleme v SMS správe a e-mailom pri expedícií tovaru.) 

Dodacie lehoty sú uvedené jednotlivo pri každej položke  v súhrnnej tabuľke nižšie.  Tovar z objednávky bude 
expedovaný postupne podľa uvedených termínov. 
PROSÍME VÁS, aby ste sa dostavili na predajňu až po obdržaní informácie o uložení tovaru (e-mail a SMS správa), skoršie 
vydanie nie je bohužiaľ možné. Pri preberaní tovaru predložte obsluhe číslo Vašej objednávky. 
 
 
Súhrn objednávky 

Katalógové číslo Názov produktu Dostupnosť Množstvo Cena s DPH 

PIXI4WHITE7 ALCATEL PIXI 4 (7) WIFI White (8063-3BALCZ1)  Približný termín dodania 26.4. 2 ks 119,80 € 

SLEVAPRODEJNA Doprava - Osobný odber (Duklianska 3821, Bardejov)    1 ks 0,99 € 

 Platba - Platba na predajni    1 ks 0,00 € 

  Zaokrúhlenie      0,00 €  

  Celková cena bez DPH     100,64 € 

  DPH     20,15 € 

  Cena spolu s DPH     120,79 € 

 

Fakturačná a dodacia adresa  
Firma: Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 

IČ: 47332638 
DIČ: 2023830281 

Meno: Vladimír Zoľák 

Adresa: Štefánikova 786 
Bardejov 08501 
Slovenská republika 

E-mail: info@mlbardejov.sk 

Telefón: +421903991125 
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Náš TIP: 

 
 
Zľava 1,5 € pri odbere tovaru na predajni (pri splnení nasledujúcich podmienok): 

• Poukážku je možné uplatniť pri odbere elektrospotrebičov na doplnkový nákup na predajni. 
• Poukážku je možné uplatniť v okamihu vyzdvihnutia e-shop tovaru. 
• Nákup na predajni minimálne v hodnote 5 €. 
• Poukážka k vytlačeniu TU. 

 
Pri odbere na predajni je možnosť zadarmo si osobne tovar skontrolovať a vyskúšať. K dispozícii je vyhradené miesto vrátane 
elektrickej zásuvky, prípadne obalový materiál pre zabalenie. 
Za príplatok na predajni ďalej ponúkame: * 

• Možnosť dojednať predĺženú záruku na zakúpené výrobky až na 5 rokov. 
• Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia výrobku až na 2 roky. 

* služby si môžete dohodnúť pri preberaní tovaru na 
predajni

  

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAUJÍMA - V rámci neustáleho zlepšovania našich služieb Vám ponúkame možnosť vyplnenia ankety na získanie Vašej spätnej 
väzby po nákupe. Za vyplnenie ankety získate možnosť zúčastniť sa súťaže o 200 Eur. Pre vstup do ankety kliknite TU. 

 
Prajeme príjemný deň. 
 
OKAY.sk - Vrátili sme nízke ceny na Internet 
Zákaznícka linka: 0850 444 002 (Po-Pia 8:00-17:00), obchod@okay.sk, http://www.okay.sk 
 
Tento e-mail je generovaný automaticky, prosíme, neodpovedajte naň. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 
  
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 14 dní. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu 
prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným 
vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese OKAY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, 
Krajná 86, PSČ 821 04, e - mail: obchod@okay.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý 
sme Vám odovzdali alebo zaslali. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako 
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 
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 bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 
dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, 
aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších 
poplatkov. 
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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 alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte v ktorejkoľvek predajni OKAY Elektrospotrebiče v 
Slovenskej republike 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. 
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na 
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 


