
REMESCAR Metličkové žilky Garancia vrátenia peňazí - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY 

 

Vyžadujeme originálne balenie a originálne účtenku za účelom vrátenia peňazí. Preto je dôležité 

uistiť sa, že máte k dispozícii tieto dve veci pred tým, než budete pokračovať. Ďakujeme Vám za 

pochopenie. 

 

Všeobecné pravidlá a podmienky: 

• Účasťou na tejto ponuke vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami a podmienkami. 

• Túto ponuku je možné uplatniť na nasledujúce výrobok: Remescar Metličkové žilky 50 ml - čiarový 

kód: 5425012531154 

• Táto ponuka sa vzťahuje len na osoby s európskym bankovým účtom vo formáte IBAN / BIC a s 

existujúcou adresou v Slovenskej republike. 

• Táto ponuka platí iba v Slovenskej republike v období 01/04/2016 a 30/04/2017. Zaslanej žiadosti 

sa budú prijímať do 31/05/2017. 

• Žiadosť o vrátenie peňazí (pozri nižšie) musí byť predložená do 30 dní od nákupu výrobku. Vrátenie 

peňazí bude uskutočnené prevodom na účet do 6 až 8 týždňov. 

• Táto ponuka je obmedzená na jedno vrátenie peňazí na jednu rodinu (rovnaké meno, adresa alebo 

bankový účet). 

• Výrobok nemôže byť vymenený za peniaze v mieste predaja. 

 

Ak nie som spokojný / á, ako získam peniaze späť? 

1. Na originálnej účtenke zakrúžkujte dátum nákupu a cenu výrobku REMESCAR Metličkové žilky. 

2. Na papier napíšte svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, úplnú adresu, e-mailovú adresu, číslo 

bankového účtu vo formáte IBAN / BIC) a dôvod Vašej nespokojnosti. 

3. Zašlite doporučený balíček, obsahujúci originálny účtenku (kópia nebude akceptovaná), originálne 

balenie a vysvetľujúci list do 30 dní od nákupu (pečiatka pošty je rozhodujúca), na adresu: 

REMESCAR ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ 

EURO MD, s.r.o. 

Na Flóře 2/1302 

Praha 4 

143 00 



dôležité: 

• Žiadosti, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z vyššie spomenutých podmienok, nebudú akceptované. 

• Pri zistení nečitateľnosti účtenky či vysvetľujúceho listu bude takýto dokument považovaný za 

neplatný, a preto bude vyradený z účasti v tejto ponuke. 

• Náklady na poštovné nebudú uhradené. 

 

Osobné údaje účastníkov poskytnuté spoločnosti EURO MD, s.r.o. v súvislosti s touto ponukou sú 

chránené podľa platných právnych predpisov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ani predané 

tretej strane. 

Spoločnosť EURO MD, s.r.o.  nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby v informáciách poskytnutých 

účastníkmi v súvislosti s touto ponukou spomenutej spoločnosti. 

Spoločnosť EURO MD, s.r.o.  nenesie zodpovednosť za stratu dôkazu o kúpe produktu. 

Táto ponuka zamýšľa poskytnúť rovnaké podmienky všetkým zúčastňujúcim sa zákazníkom, musia 

byť pravidlá v dobrej viere striktne dodržiavaná. V prípade zneužitia, podvodu či manipulácie je 

spoločnosť EURO MD, s.r.o.  oprávnená z tejto ponuky účastníkmi alebo skupiny účastníkov vylúčiť. 

Spoločnosť EURO MD, s.r.o.  má právo takto urobiť na základe podozrenia a nie je povinná 

informovať tieto účastníkov ani im predložili dôkazy. 

Spoločnosť EURO MD, s.r.o.  si vyhradzuje právo zmeny tejto ponuky alebo platnosti jej trvania ak 

nastanú nepredpokladateľná okolnosti mimo jej vplyv. Spoločnosť EURO MD, s.r.o.  nemôže byť 

zodpovedná, ak dôjde k prerušeniu, odloženie alebo zrušenie ponuky vplyvom okolností mimo jej 

kontrolu. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v Všeobecných pravidlách a podmienkach je 

rozhodnutie na spoločnosti EURO MD, s.r.o.  a proti takémuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. 

 

 


