
Provozovatel internetového portálu Salon Weekend 
BK KKOSMETIKA,  s.r.o. 
  
Cejl 107 
602 00 Brno 
IČO: 269 38 081 
DIČ: CZ26938081 
  
Společnost je registrována u KOS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 46888 
tel: +420 541 225 270 | fax: +420 533 433 369 | Mobil: +420 603 148 367 | objednavky@salonweekend.cz 
  
Odpovědná osoba 
Barbora Kábrtová - jednatel společnosti 
kontakt: kosmetika@salonweekend.cz | tel: +420 541 248 595 | fax: +420 541 210 988 
Společnost je certifikována asociací pro el.komerci APEK . Společnost je registrovaným správcem osobních údajů u UOOÚ pod 
evidenčním číslem 00043315. 
  
Odpovědná osoba pro provozovnu Salon Weekend: 
Jana Podhradská 
kosmetika@salonweekend.cz 

  

Provozní doba 
Fakturace a expedice:  
Po – Pá 7,30 – 16h 
So-Ne - zavřeno, objednávky samozřejmě registrujeme a vyřídíme v následující pracovní den. 
  
Výdej zboží: 
Po – Pá 9,00 – 19,00h 
  
Co se skrývá pod registrací 
Registrovaní zákazníci se mohou těšit na milé dárečky a aktuální informace. Součástí registrace je i slevový systém. 
"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na portálu Salon Weekend a nebudou poskytnuty třetím osobám 
ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy BK KOSMETIKA, 
s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti." 
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. 
Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:objednavky@salonweekend.cz, ve svém profilu nebo při 
přijetí hromadně rozesílané zprávy. 
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.  
Veškerá e-mailová komunikace je zaznamenávána. Každý uživatel má možnost sledovat komunikaci za jednotlivé objednávky v záložce 
můj profil. 
 
Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva 
  
Objednávka 
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu 
kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi 
kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
  
Skladová dostupnost zboží 
Informace o dostupnosti zboží, zobrazované u výrobků, jsou aktualizovány on-line. Mějte prosím na paměti, že během doby, po kterou 
realizujete objednávku mohlo dojít ke změně stavu skladu dokončenou objednávkou jiného zákazníka. V košíku a na potvrzení 
objednávky tak vždy uvidíte aktualizovanou skladovou zásobu. Věnujte jí prosím pozornost. 
  
Kupní cena: 
Cena je neměnná po celou dobu platnosti objednávky, tedy do jejího dodání nebo zrušení. Kupní cena může být ponížena o aktuální 
přiznanou slevu. Celková kupní cena může být navýšena o částku dopravného a balného, viz. dodací podmínky. 
  
Bonusy: 
Bonusy jsou časově omezené nabídky o kterých se zákazník dozví v reklamním prostoru nebo při objednávce v košíku. Bonusy mohou bít 
inzerovány i v reklamních prostorech třetích stran. Bonusem může být například vzorek zdarma nebo dárkové balení. Tento bonus je 
dobrovolný, může však být do košíku vložen i automaticky. Bonus se zobrazuje v detailu nákupního košíku, kde jej lze dle nstavených 
souvislostí přidat a kdykoli kterýkoli odebrat. 
Při automatickém vložení bonusu do košíku jde zpravidla o plánovanou podporu a reklamní kampaně. 
  
Slevový systém: 
Registrovaní zákazníci jsou automaticky zařazeni do šestistupňového slevového systému. Již samotnou registrací získává zákazník první 
slevovou třídu 5%: 
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třída 1: -5% nákup 0 - 5 000 
třída 2: -8% nákup 5 001 - 10 000 
třída 3: -12% nákup 10 001 - 15 000 
třída 4: -16% nákup 15 001 - 20 000 
třída 5: -18% nákup 20 001 - 25 000 
třída 6: -20% nákup 25 001 - 30 000 
  
Slevový systém je platný pouze pro registrované zákazníky! 
Zboží, které je v akci a je takto označeno a jehož cena po slevě je nižší než s aktuálně přiznanou slevou za obrat, 
nemusí mít tuto slevu zohledněnu do kupní ceny. Ceny zobrazené v e-shopu jsou vždy konečné a po započítání všech 
slev (platí pro registrované a přihlášené zákazníky). 
Příklad: Registrací jste získali slevu 5%. Po sečtení předchozích objednávek Vám vzniká nárok na vyšší slevu. Pokud tedy uskutečníte 
nákupy v součtu nad 5 000,- Kč, při dalším nákupu již obdržíte slevu 8%. 
  
Způsoby úhrady 
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy 
  
Bezhotovostní platby PayU - platba přes speciální platební portál PayU, kombinující platby kartou a přes bankovní účet. Pohodlná, 
bezpečná a rychlá platební metoda. 
Zálohová platba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na 
bankovní účet. Platbu realizujte na základě automaticky generovaného a společně s objednávkou zaslaného zálohového listu, kde jsou 
uvedeny všechny potřebné údaje k platbě. 
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. 
Osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru. 
Platební karta na provozovně (pouze pobočka Salon Weekend). Úhradu provedete pomocí terminálu při převzetí zboží na pobočce. 
Přijímíme platební karty Visa a Master Card.  
Platební kartou přepravci (pouze PL) – platba kartou přepravci při převzetí zboží 
Dodavatelem – platba hotově, při předání zboží nebo zálohovou platbou (kartou, na bankovní účet, složenkou, atd.). 
  
Bezpečnost při elektronického bezhotovostním platebním styku 
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným 
karetními asociacemi. U platby přes Vaši banku, je postup i zabezpečení shodné s platbou jakéhokoli platebního příkazu, který běžně 
provádíte. 
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o 
jednotlivých položkách zboží). 
  
Kategorie produktů: 
  
Akční nabídka: 
Akční nabídka je kategorie zboží se zvýhodněnými cenami. Skladová zásoba je zde uváděna v jednotkových množstvích pro snazší 
orientaci skladové dostupnosti. Po skončení akční nabídky (vyprodání nebo vyřazení z akční nabídky) zůstává zboží dále v sortimentu a je 
možné jej objednat, avšak za běžnou cenu. 

  
Doprodej: 
Nabídka v kategorii doprodej zahrnuje výrazně zlevněné zboží. Skladová zásoba je zde uváděna v jednotkových množstvích pro snazší 
orientaci dostupnosti. Po vyprodání již nelze toto zboží objednat. 
  
Uzavření kupní smlouvy: 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi 
souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky 
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí 
nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající dále může zrušit objednávku v případě že na 
skladové množství bylo v jednom časovém okamžiku přijato takové množství objednávek, která přesahují aktuální skladovou dostupnost. 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, 
že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy 
nedojde. 
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací 
smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 
 
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka 
zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O 
přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je 
předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není 
na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.  
Objednávky obdržené do 14 hodin budou, za předpokladu, že je zboží skladem expedovány týž den.  
  
Storno objednávky 
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést 
telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.  
  

  

http://www.payu.cz/


Druhy dopravy - osobní odběr: 
  
Osobní odběr na pobočce Brno Salon Weekend 
Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že byly splněny podmínky pro objednání. V ostatních případech Vás 
budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat Po-Pá 9-19h. O připravenosti k vyzvednutí budete informování pomocí SMS a e-mailu.. 
Tento druh dopravy je poskytován bez dalších poplatků 
  

  
Osobní odběr na pobočce mimo Brno 
Tato služba je provozována s partnerskou firmou Uloženka.cz . Objednávku je možné vyzvednout 24h od  potvrzení objednávky  za 
předpokladu, že byly splněny podmínky pro objednání. V ostatních případech Vás budeme informovat. Objednávky lze 
vyzvedávat od pondělí do pátku 10-19h. Aktuální místa pro vyzvednutí vybírá zákazník při tvoření objednávky a jsou kdykoli k dispozici 
na stránkách Uloženka.cz. O připravenosti k vyzvednutí budete informování pomocí SMS a e-mailu. Tento druh dopravy je poskytován 
bez dalších poplatků 
  

  
Druh dopravy - veřejní přepravci: 
Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL. (rychlá, levná doprava s komunikací od dopravce) 
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je nad 1000,- Kč s DPH ZDARMA. Při objednávce do 1000,- Kč je účtováno ve výši 108,- Kč, 
pokud není uvedeno jinak. Při platbě zálohovým listem na bankovní účet je cena ponížena o doběrečné a činí 80,-Kč, pokud není 
stanoveno jinak. 
  
Platba může být provedena platební kartou nebo hotově při předání, pokud nebyla provedena předem. Cena dopravy je v tomto 
případě navýšena o manipulační poplatek a činí 130Kč. Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické 
kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení. Po expedici obdržíte na e-mail avízo s informacemi o zásilce a 
předpokládaném čase doručení nebo kdykoliv navštivte www.ppl.cz. Pro změnu místa dodání nás prosím kontaktujte. 
Tato služba je zahrnuta v ceně přepravy. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může 
být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. 
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání! 
  
Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík (vhodné pokud si chcete vyzvednout zásilku osobně) 
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je nad 1000,- Kč s DPH ZDARMA. Při objednávce do 1000,- Kč je účtováno ve výši 120,- Kč, 
pokud není uvedeno jinak. Při platbě zálohovým listem na bankovní účet je cena ponížena o doběrečné a činí 100,-Kč, pokud není 
stanoveno jinak. 
  
Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky 
oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není 
možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 
30kg. 
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za 
přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.  
Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! 
  
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé 
při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.  
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Balné je ZDARMA u všech zásilek. 
  
U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy o které Vás budeme informovat při potvrzení objednávky 
operátorem. 
  
Dále může být účována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnotu poštovného vždy 
uvidíte v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky. 
  
Doručení na Slovensko a ostatních EU 
Poštovné nad 250 EUR, je ZDARMA. Do této částky účtujeme poštovné. Přesnou částku poštovného zjistíte po vložení zboží do košíku. 
  

  
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 
Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží do výše 50 000 Kč,- . Při překročení této částky bude zásilka rozložena do dvou samostatných 
zásilek. 
  

  
Záruční podmínky 
Ke zboží vždy obdržíte daňový doklad. V případě odeslání zboží přepravní službou je tento doklad uvnitř balíku. Záruční lhůta začíná 
běžet k datu uvedeném na dokladu. Záruční lhůta je ve většině případů uvedena u každého výrobku v detailu zboží a může být vyšší než 
ze zákona platné 2 roky. Pokud není uvedeno jinak platí zákonná lhůta 2 roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta 
prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. 
Záruční lhůta začíná běžet převzetím objednávky kupujícím. 
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Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, 
aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího 
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od 
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám 
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při 
jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
  
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 
odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje 
prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení 
peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být 
doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta 
vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. 
 

  
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení 
od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné 
(např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již 
nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a 
započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v 
takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 
 

  
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením 
Zboží (náklady na přepravu apod.). 
  
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 
  

· na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
na dodávku  

· Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,  
na dodávku. 

· Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo 
zastarání,  

· na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,  
· na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.  

  
Vrácení kupní ceny: 
Každá námi přijatá platba, bude vrácena na vámi zadaný bankovní účet. Tato informace musí být vždy sdělena písemnou formou spolu s 
žádostí o vrácení zboží a to na email objednavky@salonweekend.cz . Platba bude odepsána z našeho bankovního účtu nejpozději 5 
pracovních dní od obdržení vráceného zboží se všemi náležitostmi. Kupní cena bude v případě vrácení zboží ponížena o poštovní 
poplatky. 
  
Jak postupovat při vrácení zboží při odstoupeni od kupni smlouvy 
 
Připravte zásilku dle popisu níže. Připravte si číslo faktury nebo objednávky. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci 
vyzvednout, kontaktujte nás na email objednavky@salonweekend.cz nebo na tel. 541 225 270. Zásilku vyzvedne smluvní přepravce, o 
víc se nemusíte starat. Přepravcem budete vyzváni k předání zásilky zpravidla druhý den od podání žádosti, je-li podána do dvanácté 
hodiny (neplatí pro den přede dnem pracovního volna). 
  
Jak zásilku připravit 
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží 
přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či 
jinému znehodnocení původních obalů. Zboží nám neposílejte, vyzvedneme si jej sami.  Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní 
účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do  pracovních dnů, nejpozději však od 5 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě 
vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).  
Součástí zásilky musí být originál původního dokladu, který je podmínkou k ukončení vrácení zboží! 
Informace o důvodu vrácení zboží, jméno jednajícího a číslo bankovního účtu, mohou být sděleny pomocí emailu 
objednavky@salonweekend.cz.  
  
  
Reklamace 
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční nebo se v průběhu používání vyskytla jakákoli výrobní vada, 
postupujte dle reklamačního řádu níže. 
  
Reklamační řád: 
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Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, čisté a s náležitými 
doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. Výrobky, které tak ze své povahy potřebují jsou, vybaveny záručním 
listem. U ostatních výrobků se jako záruční list považuje daňový doklad. 
Reklamací se rozumí: 
a) Poškození výrobku při přepravě. U zjevně poškozených zásilek je vhodné odmítnout převzetí, a pokud je to možné 
informovat dodavatele o této skutečnosti. Ihned Vám zašleme nové zboží. 
b) V průběhu používání došlo k zjištění závady na výrobku.  Závadou se rozumí odchylky od perfektního stavu, vzniklé výrobní vadou 
nikoli používáním či poškozením, atd. 
  
Jak zásilku připravit 
Připravte zásilku dle popisu níže.  
Připravte si číslo faktury nebo objednávky. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás na email 
objednavky@salonweekend.cz nebo na tel. 541 225 270. Zásilku vyzvedne smluvní přepravce, o víc se nemusíte starat. Přepravcem 
budete vyzváni k předání zásilky zpravidla druhý den od podání žádosti, je-li podána do dvanácté hodiny (neplatí pro den přede dnem 
pracovního volna). 
Zasílání výrobků na reklamaci není účtováno. Výjimku tvoří neoprávněná, opakovaná reklamace. V tomto případě si vyhrazujeme právo 
účtovat nezbytné přepravní náklady. 
  
Ihned po obdržení zboží obdržíte na Váš e-mail reklamační protokol, průběh reklamace lze sledovat v “záložce doklady a profil“ 
  
Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k případnému poškození jinému, než je předmětem reklamace. Vždy, 
prosím, použijte vhodný přepravní obal jako například lepenkový box. 
  
Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel (například paragon, záruční list a jiné). 
  
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání 
produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá 
záruka.  
  
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.  
  
Záruční lhůta může být prodloužena nad rámec zákonné lhůty, pokud výrobce poskytuje záruku delší, než je uvedena u zboží v 
katalogu nebo na záručním listě.  
  
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno za bezvadné, opraveno nebo bude vrácena kupní cena. 
  
Reklamace mohou být zamítnuty, za předpokladu, že nesplnili důvod k reklamaci (např. poškození jiným použitím než ke kterému je 
výrobek určen). Při neoprávněné reklamaci mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. 
  
Zákonná lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní. Maximálně se snažíme tuto lhůtu zkrátit, proto přijaté i opravené zboží ihned expedujeme. 
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici 
balíku a termínu doručení. 
  

  

  
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. 

Váš Salon Weekend 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2012 do odvolání. 
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