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Peniaze Vám vrátime na uvedené číslo bankového účtu. Číslo účtu v IBAN tvare musí pozostávať z 24 alfanumerických
znakov. Uistite sa, že každá číslica je uvedená správne.

SK

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

Platba bola uskutočnená na dobierku alebo klasickým bankovým prevodom. Vyplňte číslo 
bankového účtu:

Platba bola zrealizovaná prostredníctvom Global Payments / Platba kartou / PayPal. Vrátenie
peňazí sa uskutoční prostredníctvom tej istej platobnej brány.

B)

A)

Meno a priezvisko

Koľko produktov vraciate?

Formulár vrátenia

Zadajte číslo objednávky

Číslo objednávky nájdete v predmete e-mailu s potvrdením objednávky.
Skontrolujte si e-mailovú schránku.

Vrátenie platby

Čo bude ďalej? Kedy sa uskutoční vrátenie peňazí? Viac informácii na zadnej strane



1)  Odoslanie balíka na vrátenie.
  Balík je na ceste niekoľko dní (zvyčajne 1-2 pracovné dni).

A)  Kuriér
  Za pomoci kuriéra balík odosielate po vlastnej osy. Objednáte si kuriéra podľa vlastného
  výberu, tovar zabalíte a prepravný štítok nalepíte na krabicu. Predtým ako balík odovzdáte
  kuriérovi, prosím, uistite sa že na balíku nie sú viditeľné žiadne iné štítky.

2)  Prijatie a overenie vrátenia tovaru.
  Po prijatí vráteného tovaru potrebujeme 1-2 pracovné dni na overenie.

B)  Vrátenie tovaru na odberné miesto Packeta
  Pri využitý tohoto spôsobu vrátenia môžete využiť náš kód pre spätnú zásielku (93666369).
  Tento kód stačí nadiktovať na odbernom mieste. Dané miesto Vám následne vytlačí 
          bezodplatne spätný štítok prepravy, ktorý nalepíte na krabicu. Predtým ako balík odovzdáte
          na odberné miesto, prosím, uistite sa že na balíku nie sú viditeľné žiadne iné štítky. 

3)  Suma za tovar Vám bude vrátená do 3-5 pracovných dní od momentu overenia Vašej 
          zásielky. Vo výnimočných situáciách môže byť táto doba predĺžená na maximálne 14 dní.
  V závislosti od toho, aký spôsob platby ste si vybrali, tou istou cestou obdržíte vrátenie financií:
  Global Payments/PayPal/kartou - finančné prostriedky budú vrátené prostredníctvom týchto
  platobných brán, tradičným bankovým prevdom alebo na dobierku - finančné prostriedky
          Vám budú vrátené na bankový účet uvedený vo formulári pre vrátenie produktu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku
www.marinero.sk/content/zaruka-vratenia-penazi
alebo naskenujte QR kód.

Pokyny k vráteniu

Ako môžem bezplatne vrátiť produkt?

Vyberte si pre Vás najlepší spôsob vrátenia

Ako dlho budem čakať na vrátenie peňazí?

Chcete vymeniť tovar? Vráťte produkt a objednajte si požadovaný tovar znova.

1)  Vyplňte formulár na prednej strane a vložte ho do balíka s vrátenými produktmi.
  Uistite sa, že produkt nie je personalizovaný. Takto upravený produkt pre 
          ,,jedného zákazníka,, nie je možné v zákonnej lehote 14 dní vrátiť.

2)  Potom prejdite na stránku www.marinero.sk/content/zaruka-vratenia-penazi, zaregistrujte
          vrátenie tovaru a odošlite balík.
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