
Obchodné podmienky eletkronického obchodu Airguns.hu

Prevádzkovateľom elektronického obchodu Airguns.hu je :

Golden Leo s.r.o.
Konvalinková ul. 2222/11 
945 01 Komárno
IČO: 50 663 305
DIČ: 2120419378
Email: airgunshu@gmail.com
Tel: +421 905 562 659

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.skk

I. OBJEDNANIE TOVARU
Objednávky môžete uskutočniť v našom webovom obchode pod adresou
www.airguns.hu, v elektronickej správe na adrese: airgunshu@gmail.com
telefonicky na čísle: +421 905 562 659.
Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín
elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú
za záväzné.

II. CENY

Platné ceny jednotlivých produktov sú vždy uvedené v elektronickom obchode
www.Airguns.hu
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ak sa ceny zmenia počas vybavovania
objednávky, budeme Vás vopred informovať. V prípade, že nesúhlasíte so
zmenou, máte právo na zrušenie objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Platiť môžete pri preberaní tovaru poštou (dobierka), platbou vopred na
základe zálohovej faktúry, alebo v hotovosti v prípade osobného odberu.
Daňový doklad – faktúru posielame spolu s tovarom.

IV. DODACIE PODMIENKY
Dodacia doba je pre všetky produkty odlišná, preto pri každom produkte je
vyznačená osobitne predpokladaná doba dodania a po každej obejdnávke
najneskôr do 2 pracovných dní Vám oznámime predpokladnú dobu dodania
telefonicky alebo emailom.
V prípade nevyhovovania dodacej lehoty má zákazník právo odjednávku
zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom. Všetky ceny uvedené v e-shope sú
konečné, v cene nie je zahrnuté poštovné a balné vo vyške 7,-EUR. V prípade
objednávky v hodnote nad €100,- účtujeme poštovné 5,- Eur, v prípade
objednávky v hodnote nad €200,- neúčtujeme poštovné a balné.



Ak je objednaný tovar na sklade, je možné doručenie cez spol. GLS Parcel Service do
48 hodín.

Objednávať tovar možete cez e-shop, prípadne e-mailom na adrese
airgunshu@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 905 562 659 .
Po telefonickej dohode je možný aj osobný odber.
Doručenie tovaru je možné:
Prepravnou spoločnosťou GLS Parcel Service, platba formou dobierky alebo po uhradení zálohovej
faktúry. Spôsob platby
musíte vyznačiť pri objednávke prípadne oznámiť pri objednávke.
Pri nákupe do 100€ účtujeme poštovné a balné jednotne 7,-€.
Pri nákupe do 200€ účtujeme poštovné a balné jednotne 5,-€.
Pri nákupe nad 200€ je poštovné a balné ZADARMO
Pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne poplatky.
Iný spôsob doručenia je možný na základe dohody (kontaktujte nás
telefonicky alebo e-mailom).

Objednávka vzduchových zbraní:
Pri objednávke vzduchových zbraní každý zákazník je povinný sa preukázať že je plnoletý, dovršil 
18 rokov a je právne spôsobilý. Preukázanie je možné jedine zaslaním fotokópie platného osobného
dokladu /pas, OP/ na emailovú adresu airgunshu@gmail.com, kde je jasne vyznačené meno, vek a 
číslo preukazu. V prípade osobného odberu sa zákazník preukáže pri prevzatí vzduchovej zbrane.
Ďalej pri objednávke zákazník je povinný sa informovať o technických parametroch vzduchovej 
zbrane, napríklad o úsťovej rýchlosti zbrane a o príslušných zákonoch o používaní danej 
vzduchovej zbrane. Objednávkou vzduchovej zbrane zákazník je zodpovedný za správne 
používanie vzduchovej zbrane a za dodržanie príslušných zákonov podľa štátu používania 
vzduchovej zbrane.

V. ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba na všetky produkty v elektronickom obchode www.Airguns.hu
je 2 roky podľa platných právnych predpisov, výnimkou sú výrobky, kde je
viac ako 2 roky dané výrobcom.

VI. REKLAMÁCIE
Každú reklamáciu na tovar môžete uplatniť nahlásením telefonicky alebo
emailom.
Pri uplatnení reklamácie, zákazník je povinný preukázať potrebné údaje k
reklamácii:
- meno, adresu a telefónne číslo zákazníka
- názov a typ výrobku
- fotokópia dokladu o kúpe,
- záručný list,
- presný popis chyby.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou,
montážou alebo prevádzkovaním.
Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia
reklamovaného produktu. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne
informovať telefonicky alebo elektronickou poštou.

VII. STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku je možné stornovať kedykoľvek predtým, ako ju potvrdíte



telefonicky alebo písomne obchodníkovi. Stornovanie objednávky je možné
uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom alebo
telefonicky na adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v časti kontakty.
VIII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a
nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných
prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajucim
riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a
podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od
zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od
prevzatia plnenia.
Postup a podmienky pri odstupení od zmluvy:
- musí byť uskutočnené písomnou formou prípadne telefonicky,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a
kupujúceho,
- musí byť doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho.
Oprávneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a
predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátit spotrebiteľovi najneskôr v
lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar.
Tovar vrátený do 7 dní musí byť funkčný a v stave, aby sa dal predať ako
nový.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri vypĺňaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje,
bez ktorých objednávka nie je možná.
Používanie osobných údajov pri registrácii na stránke www.Airguns.hu alebo
pri objednávaní tovaru sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v informačných systémoch.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.Airguns.hu vyhlasuje, že tieto
údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou
kuriérskej služby alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzv.
pri komunikácii so zákazníkom.
V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte poštou, e-mailom alebo 
telefonicky


