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Podrobné podmienky „Garancia spokojnosti“ 

I. Úvodné ustanovenie 

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 službu nazývanú „Garancia spokojnosti“ (ďalej len „Služba“) za nižšie definovaných podmienok. 

2. Pre účely týchto podmienok je zákazník chápaný ako fyzická osoba, fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba 

(ďalej len „Zákazník“), ktorá uskutoční nákup tovaru v ktorejkoľvek predajni OKAY. Predmetný nákup nesmie byť 

realizovaný formou B2B (business to business), kde je na predajnom doklade uvedený konkrétny odberateľ/príjemca 

s identifikačným číslom právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, keďže na tieto formy nákupu nie je možné 

Službu využiť. 

3. Pri využití Služby sa peňažné prostriedky, vynaložené na nákup tovaru, vrátia rovnakým spôsobom, akým Zákazník 

nákup tovaru uskutočnil. Službu je možné využiť iba v prípade uskutočnenia nákupu tovaru formou platby v hotovosti, 

platobnou kartou, úverom alebo kombináciou týchto foriem. 

II. Definícia 

1. Zákazník môže využiť Službu a teda využiť možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní nasledujúcich 

po dni prevzatia tovaru v predajni alebo po dni doručenia tovaru na zvolenú adresu. 

2. Služba umožňuje zákazníkovi vrátiť tovar zakúpený v ktorejkoľvek predajni OKAY bez udania dôvodu za podmienok 

uvedených v odstavci III. 

3. Službu je možné využiť iba na sortiment elektra. 

III. Podmienky 

1. V prípade, že sa Zákazník rozhodne využiť Službu, OKAY sa zaväzuje individuálne posúdiť tovar, ktorý Zákazník zamýšľa 

vrátiť. Predpokladom pre využitie Služby je kumulatívne naplnenie nižšie uvedených podmienok: 

a) Zákazník vráti tovar v lehote stanovenej v Definícii. 

b) Zákazník vráti tovar v ktorejkoľvek predajni OKAY. 

c) Tovar bude vrátený spolu s originálnym dokladom o jeho nákupe. 

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

e) Tovar nemôže byť opotrebovaný alebo poškodený nad rámec bežného vyskúšania pri bežnom nákupe 

v kamennom obchode. 
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f) Tovar nesmie byť vybraný z pôvodného uzatvoreného obalu, ktorého otvorením došlo k jeho nenávratnému 

poškodeniu a nie je možné jeho vrátenie do pôvodného stavu. S výnimkou veľkého bieleho elektra.  

 

g) Tovar slúžiaci k starostlivosti o telo je možné vrátiť iba v neporušenom originálnom obale a bez akýchkoľvek 

známok používania. 

h) Služba sa nevzťahuje na nasledujúci (použitý) tovar: 

 nosiče dát, zvuku a videa (CD, DVD, USB kľúče, pamäťové karty atď.) 

 software a hry 

 satelitné karty (kúpené samostatne) 

 slúchadlá do uší 

i) Záručný list nesmie byť potvrdený alebo tovar reklamovaný v servise. 

j) Tovar nesmie byť zakúpený na zákaznícku objednávku. 

k) Spoločne s tovarom je nutné vrátiť všetky produkty viazané na predaj tovaru, na ktorý je uplatňovaná Služba, 

ak bol takýto produkt súčasťou nákupu (produktmi viazanými na predaj tovaru môžu byť napríklad zľavové 

poukazy, cenovo zvýhodnený 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. 

3. U vybraných skupín tovaru (mobilné telefóny, tablety, herné zariadenia, digitálne fotoaparáty, kamery, navigácie, 

počítače, notebooky, varné dosky, rúry, sporáky, elektrokolobežky, elektrobicykle, robotické vysávače, smart hodinky, 

smart náramky, reproduktory), u ktorých nie je možné ihneď overiť a posúdiť funkčnosť, odovzdá OKAY tovar servisu 

na diagnostiku a preskúšanie. Služba je v prípade vyššie uvedených vybraných skupín tovaru podmienená súhlasom 

Zákazníka s úhradou nákladov za diagnostiku vo výške 23 € vrátane DPH. V prípade, že diagnostika ukáže, že bol 

výrobok poškodený či pozmenený, nebude vrátenie výrobku možné. 

IV. Záverečné ujednania 

1. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s využitím Služby. 

2. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 

V Bratislave dňa 24. 4. 2020 

OKAY Slovakia, spol. s r. o. 


