OBCHODNÉ POMDIENKY
Midea Slovakia s.r.o., Cintorínska 1456/2, 94201 Šurany
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37185/N
IČO: 47736275, DIČ: 2024071797, IČ DPH: SK2024071797, Dodávateľ je platcom DPH.
Číslo účtu: 1247404001/1111, IBAN: SK7611110000001247404001 SWIFT:UNCRSKBX
Mobil: +421 907 927728 E-mail: info@mideashop.sk
Objednávka
Kúpna zmluva, vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a následného potvrdenia prijatia objednávky.

Cena
Uvedené ceny sú bez DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na
bankový účet predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej
ceny.

Záručná doba
Záruka na funkčnosť klimatizácie je dva roky. Ak si klimatizáciu necháte nainštalovať firmou Midea Slovakia s.r.o.
predĺžite záruku klimatizácie na 3 roky. A ak si klimatizáciu necháte aj servisovať 1x ročne firmou Midea Slovakia ,
s.r.o. predĺžite si záruku klimatizácie na 5 rokov.

Spôsob dodania
Dodávka klimatizácie bude realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní. Spôsob
dodania klimatizácie je kuriérskou službou, alebo osobný odber. Pred prevzatím si obal klimatizácie skontrolujte či
je neporušený, v prípade poškodeného obalu klimatizáciu neprevezmite.
Daňový doklad zasielame automaticky po úhrade platby na Váš e-mail zadaný pri vytváraní objednávky. V prípade
reklamácie slúži daňový doklad ako záručný list.

Poštovné a prepravné
Pri bezhotovostnej úhrade náklady na poštovné a prepravné klimatizácie neúčtujeme. Klimatizáciu expedujeme v
deň pripísania platby na bankový účet 1247404001/1111, variabilné číslo je číslo objednávky. V prípade, že si
zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady
prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky
dodávateľom.

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi
právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia sa zmluva ruší od začiatku a strany
si navzájom vrátia prijaté plnenia. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
dodávateľovi.

Ochrana osobných údajov
Za účelom vybavenia vašej objednávky budú uložené vaše osobné údaje. Vyplnením objednávacieho formulára
dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte
právo písomne tento súhlas odvolať.

