
Podrobné podmienky akcie "Garancia spokojnosti" 

I. Úvodné ustanovenia 

1 OKAY Slovakia, spol. s r. o., IČO: 35 825 979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – 

mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

Sro, vložka 25493/B (ďalej len „OKAY“)poskytuje od 0.01 hod dňa 27. 4. 2020 marketingovú službu 

zvanú "Garancia spokojnosti" (ďalej len "Služba"). 

 

II. Definícia 

1. Zákazník môže v čase konania akcie využiť službu vrátenia tovaru bez udania dôvodu v lehote do 

15. dňa od dokončeného predaja tovaru. 

2. Služba Garancia spokojnosti umožňuje zákazníkovi vrátiť zakúpený tovar bez udania dôvodu za 

podmienok uvedených v odseku III. 

3. Službu možno využiť len na sortiment elektra. 

 

III. Podmienky 

1. OKAY je povinné umožniť využiť a uplatniť Službu len za predpokladu kumulatívneho naplnenia 

nižšie uvedených podmienok: 

a) Zákazník vráti tovar v lehote stanovenej v Definícii. 

b) Zákazník vráti tovar v ktorejkoľvek predajni OKAY.sk 

c) Tovar musí byť v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s 

tovarom. 

d) Tovar nesmie byť opotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežného vyskúšania pri bežnom 

nákupe v kamennom obchode. 

e) Tovar osobného charakteru (slúžiaci k starostlivosti o telo, ale tiež napr. slúchadlá) a nosiče 

audio/vizuálnych nahrávok alebo softvér možno vracať iba v neporušenom originálnom obale. 

f) Záručný list nesmie byť potvrdený. 

g) Tovar nesmie byť zakúpený na zákaznícku objednávku. 

h) Spoločne s tovarom je nutné vrátiť všetky produkty viazané na predaj tovaru, na ktorý je 

uplatňovaná 

Služba, ak bol takýto produkt súčasťou nákupu (produktom viazaným na predaj tovaru môžu byť 

napríklad zľavové poukazy, cenovo zvýhodnené tovar, darček k nákupu, prípadne iný cenovo 

zvýhodnený tovar). 



2. Pri využití Služby je zákazník povinný postupovať v súlade s obchodnými podmienkami OKAY 

a predmetnými podmienkami Služby. 

 

IV. Objednávka 

1. Zákazník nemá právny nárok na objednaný tovar v prípade, že tovar bude vypredaný, po 

vytvorenej objednávke a jej akceptácii nebude tovar už dostupný. V uvedených prípadoch si OKAY 

vyhradzuje právo stornovania vytvorenej a uhradenej objednávky. 

 

V. Záverečné dojednania 

1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za 

chyby spôsobené pri prenose elektronických správ. 

2. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii. 

3. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 

V Bratislavě dňa 24. 4. 2020, OKAY s.r.o. 


