
DS BYT Centrum s.r.o. - OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci
DS Byt centrum s.r.o., so sídlom Mierová 37/1045, 05971 Ľubica
IČO: 46576185, spisová značka: Okresný súd Prešov, vložka 25732/P

Kupujúci/objednávateľ
Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti .

Predaj tovaru a vystavenie objednávky
Kupujúci môže priamo na predajni kúpiť tovar, ktorý je na sklade predavajuceho, alebo objednať tovar a to spísaním objednávky. 
Kupujuci pri začatí  obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie 
objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom jej podpísania objednávateľa.
Kupujúci podpísaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnymi podmienkami.

Platobné podmienky
Pri nákupe mate moznost vyberu z nasledujúcich spôsobov platby:

• v hotovosti 
• platbou kartou
• bankovým prevodom

Vrátenie tovaru
Tovar zakúpený v maloobchodnej predajni je možné vráti ť do 24 hod. bez udania dôvodu. Tovar  určený k vráteniu však musí spĺňať 
následovné podmienky.
- tovar musí byť:

• nepoškodený
• úplný
• s kompletnou dokumentáciou
• čistý
• vrátenie originálneho obalu /ak bol tovar zabalený v špeciálnom obale/
• v stave a hodnote v akom bol tovar prevzatý
• s kompletnym príslusenštvom
• vrátane v termíne stanovenom zákonom, popr. predĺženom obchodníkom

TOVAR, KTORÝ JE KUPUJÚCEMU OBJEDNANÝ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ.
V pripade zrusenia objednavky objednávateľom bude mu účtovaný storno poplatok a to vo výške 25 % z celkovej sumy objednávky.

Obmedzenie prava na odstúpenie od zmluvy
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

• predaj tovaru alebo poskytnuti e služby, ktorych cena závisí od pohybu cien na fi nančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže 
ovplyvniť

• predaj tovaru objednaného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného 
spotrebiteľa

• poskytnuti e služby bezplatne zameranie poskytujeme zákazníkom, ktorí si u nás záväzne objednajú tovar /dvere, podlahu, 
vstavanú skriňu/ v prípade zrušenia objednavky bude zákazníkovi účtovaný poplatok 50 eur za poskytnutú službu

ul. Gen. Štefánika 5, KEŽMAROK v budove 

FARBY - LAKY Bjalončík, 1. poschodie

OTVORENÉ: PO - PIA: 8:30 - 17:30 / 

SO: 8:00 - 12:00

0908 995 976, 0905 794 067

dsbytcentrum@gmail.com


