§ 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - stiahnuť formulár
8.1. Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom a uzavrel Kúpnu zmluvu na diaľku, od nej môže odstúpiť bez udania dôvodov, ak
písomné vyhlásenie vyhotoví najneskôr do 14 dní, s výnimkou opísanou v bode. 8.8 Obchodných podmienok. Pre dokončenie
odstúpenia, stačí odoslať formulár pred vypršaním termínu. Formulár na odstúpenie od zmluvy, je možné zaslať napr:
1.1.37. písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
1.1. 40. v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu na adresu: bok@ skin79-polska.pl.
8.2. Vzor tohto formulára je uvedený v prílohe č. 2 k Zákonu o Právach Spotrebiteľov, a je k dispozícii v bode. 11 Obchodných
podmienok v Internetovom Obchode, v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ale
nie je to povinné.
8.3. Termín odstúpenia od zmluvy začína:
1.1.41. Pre objednávky realizované Predávajúcim, kedy Predávajúci Produkt poskytuje, je povinný previesť jeho vlastníctvo
(napr. Kúpna zmluva) - z vlastníctva Produktu Spotrebiteľom alebo ním označenú tretiu osobu inou, než je dopravca a v prípade
zmluvy,ktorá: (1) obsahuje viac Produktov, ktoré sú dodávané oddelene, v častiach alebo v súčiastkach - od prevzatia poslednej
časti Produktu, alebo (2) spočíva v pravidelnom dodaní Produktov po stanovenú dobu - od nadobudnutia prvého z Produktov;
1.1.42. pre iné zmluvy - od dátumu uzatvorenia zmluvy.
8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku je táto zmluva považovaná za
neplatnú.
8.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od obdržania formulára spotrebiteľa odstúpiť od
zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby, zahŕňajúce dopravu (bez dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu
spôsobu dopravy iného, než najlacnejšieho dostupného v Internetovom Obchode). Predávajúci vráti platbu pomocou rovnakého
spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, ak spotrebiteľ výslovne nepožiada o iný spôsob vrátenia, ktorý nie je záväzný a nestanovuje
pre neho žiadne náklady. Pokiaľ Predávajúci nenavrhol osobný odber produktu späť, môže zadržať úhradu, ktorú dostal od spotrebiteľa od prijatia produktu späť, alebo od obdržania potvrdenia od spotrebiteľa od odoslania produktu a to v závislosti od toho, v
akom poradí budú tieto činnosti vykonané.
8.6. Spotrebiteľ je povinný okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od dátumu, kedy zrušil zmluvu, vrátiť predávajúcemu
Produkt alebo ho osobne odovzdať osobe, oprávnenej predávajúcim tovar prijímať, ak predávajúci nenavrhol vyzdvihnutie Produktu osobne. Pre dodržanie lehoty, stačí poslať Produkt pred uplynutím lehoty. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na adresu: OlzaLogistic - Skin 79, Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina
8.7. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty v dôsledku použitia Produktu nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie závad,
charakteristiky a fungovanie Produktu.
8.8. Prípadné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré hradí
spotrebiteľ:
1.1.43. Ak spotrebiteľ zvolil spôsob dodania Produktu iný, ako obyčajný najlacnejší spôsob dopravy, ktorý je k dispozícii v
Internetovom Obchode, potom predávajúci, nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, spojené s týmto spôsobom
prepravy.
1.1.44. Spotrebiteľ je povinný uhradiť bezprostredné náklady, vrátenia Produktu.
1.1.45. V prípade, že je Produkt službou, ktorej realizácia - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - začala pred podaním žiadosti o zrušenie zmluvy, má spotrebiteľ, ktorý odstupuje od zmluvy po nahlásenie tejto žiadosti povinnosť, uhradiť za realizáciu do
momentu odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta v pomere k rozsahu splnenia záväzkov, vrátane zmluvne dohodnutej
ceny alebo odmeny. V prípade, že je cena alebo odmena príliš vysoká, základom pre výpočet tejto sumy, je trhová hodnota splnenej
požiadavky.
8.9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, nie je poskytnuté spotrebiteľom v prípade uzavretých zmlúv:
1.1.46. 1) o poskytovaní služieb v prípade, že Predávajúci vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po jej splnení, stratí právo na odstúpenie od zmluvy; (2), v ktorých cena alebo odmena závisí od
kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorými predávajúci nemá kontrolu, a ktoré sa môže objaviť ešte pred uplynutím lehoty pre
odstúpenie od zmluvy; (3), ktorých predmetom, je ešte nevyrábaný Produkt vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci
na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4), kde predmetom je rýchlo sa kaziaci Produkt, alebo Produkt s krátkou trvanlivosťou; (5), ktorých predmetom je Produkt v uzavretých, zapečatených obaloch, ktorý po otvorení obalu, nemožno vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol Produkt rozbalený až po doručení; (6), ktorých predmetom sú Produkty,
ktoré sú po doručení, vzhľadom na ich povahu, neoddeliteľne spojené s inými predmetmi; (7), ktorých predmetom sú alkoholické
nápoje, ktorých cena, bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy
a ktorých dodávka môže prebehnúť až po 30 dňoch a ktorých hodnota, závisí od kolísania cien na trhu, nad ktorými predávajúci
nemá kontrolu; (8), v ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby sa predávajúci dostavil osobne, aby vykonal nevyhnutné opravy
alebo údržbu; Ak poskytne predávajúci iné služby, než tie, ktoré spotrebiteľ požadoval alebo poskytuje iné diely, než tie nevyhnutné
k oprave, alebo údržbe Produktu doplnkovej služby, právo odstúpenia má spotrebiteľ aj v rámci ďalších služieb alebo Produktov;
(9), ktorých predmetom, je poskytnutie zvukových či obrazových záznamov alebo počítačových programov, dodávaných v uzavretom obale, ak bol obal otvorený až po doručení; (10) o dodávanie novín, časopisov alebo periodík, s výnimkou zmlúv o predplatnom; (11) uzavretých vo verejnej dražbe; (12) o poskytovaní ubytovania k iným, ako obytným účelom, prepravy tovaru, prenájmu
auta, stravovanie, služieb týkajúcich sa organizácií voľného času, služieb spojených so zábavnou, športové alebo kultúrne udalostí v
prípade, že v dohode, bol označený deň alebo lehota plnenia; (13) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom
nosiči, ak plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo Predajca
informoval spotrebiteľov o strate práva k odstúpeniu od zmluvy.

