Obchodné podmienky:
Cena tovaru:

Cena každej školskej tašky / batohu / je uvedená vrátane 20% DPH bez ceny za dopravu.
Zákazník má garantovanú cenu platnú v čase odoslania objednávky do vypredania zásob.
Doručenie tovaru, platba:

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr do dvoch pracovných dní od záväznej objednávky
zásielkovou spoločnosťou GEIS SK s.r.o. do 48 hodín prostredníctvom dobierky. V prípade, že
tovar nemáme skladom, zákazník je o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný telefonicky
alebo emailom. Pri objednávke
učtujeme dopravné náklady 4,60 Eur s DPH. Pri
jednorázovej objednávke 2 ks a viac doprava zdarma. Tovar je možné prezviať aj osobne v
našej predajni v obci Slávnica. Produkty nezasielame do zahraničia.
Odoslanie objednávky:

Kupujúci zadaním záväznej objednávky e-mailom alebo telefonicky súhlasí, že týmto
obchodným podmienkam v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi.
Storno objednávky:

Každú objednávku je možné stornovať zo strany kupujúceho najneskôr do 12:00 hod. toho
istého dňa ako bol tovar objednaný, resp. do 12:00 hod. nasledujúceho dňa ak bol tovar
objednaný v popoludňajších hodinách, a to telefonicky na čísle 042 / 4493190 alebo emailom
na adrese dast@nextra.sk alebo office.dast@nextra.sk.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak nie je možné ani pri vynaložení
maximálneho úsilia kvôli nedostupnosti tovaru dodať tovar kupujúcemu v požadovanej
lehote alebo v cene, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne individuálne. V prípade, že bola
objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 7 dní pripísaním na
účet, z ktorého boli doručené.
Reklamácie:

Na celý sortiment tašiek spoločnosti DAST, s.r.o. poskytujeme 24-mesačnú záručnú lehotu
v zmysle dodržiavania doleuvedených podmienok používania.

Spracovanie a ochrana osobných údajov:

Pre spracovanie a vybavenie Vašej objednávky potrebujeme Vaše základné osobné údaje,
s ktorými je nakladané maximálne diskrétne
Zodpovednosť za informácie:

DAST, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na tejto webovej stránke môžu obsahovať
vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť DAST, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia zmeniť sortiment produktov a služieb. Spoločnosť DAST,
s.r.o. nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame či nepriame následky škôd, ktoré
vznikli použitím informacií získaných prostrednictvom tejto webovej stránky, prípadne
následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením
činnosti.

