
I. Zelená Lekáreň - Príjem objednávky 
Po vykonaní objednávky na našom eshope zelenalekaren.sk dostanete email s potvrdením Vašej objednávky . 
V prípade, že v potvrdzujúcom emaily nájdete nezrovnalosť, kontaktujte nás čo najskôr (e mailom alebo 
telefonicky na číslach 041/434 18 70 alebo 041/421 69 90). Personál Zelenej lekárne Vám pomôže vyriešiť Váš 
problém. 
  
  

II. Zelená lekáreň - Zrušenie objednávky zo strany zákazníka 
Zákazník môže do 3 pracovných dní od prijatia objednávky v Zelenej lekárni svoju objednávku stornovať, avšak 
len pokiaľ nebola už objednávka expedovaná a to aj bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky je možné vykonať 
zaslaním mailu na objednavky@jage.sk. Je možné zrušiť niektorú z položiek alebo aj celú objednávku. 
  
  

III. Zelená lekáreň - Zrušenie objednávky zo strany 
prevádzkovateľa e-shopu www.zelenalekaren.sk 
Zelená lekáreň si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť a odstúpiť od zmluvy v nasledovných 
prípadoch: 
  

 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva 

 Tovar je dlhodobo nedostupný 

 Cena tovaru sa zvýšila o viac ako 10% alebo bola chybne určená 
V prípade, že takáto situácia nastane, bude zákazník informovaný mailom alebo telefonicky. 
  

IV. Zelená Lekáreň - Ceny tovaru 
Ceny tovaru sú aktualizované priebežne. Cena za dopravu je uvedená v sekcii VI. Cena dopravného. 
Pred odoslaním objednávky je vypočítaná celková hodnota objednávky a zákazník je požiadaný o odsúhlasenie 
ceny a týchto obchodných podmienok 
  
  

V. Zelená Lekáreň - Vrátenie tovaru zo strany kupujúceho 
Kupujúci má právo vrátiť tovar v lehote do 14 dní od prevzatia bez uvedenia dôvodu. 
  
Podľa priania môže kupujúci požadovať výmenu za iný tovar alebo požadovať vrátenie peňazí. 
  

Finančnú čiastku za vrátený tovar v neporušenom stave vraciame 
výhradne prevodom na účet a to do 30 dní od vrátenia tovaru. 
Vrátený tovar nesmie vykazovať známky používania, nesmie byť poškodený alebo znečistený a musí byť 
v originálnom obale. 
  
Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. 
  

V. Zelená Lekáreň - Spôsob dopravy 
Zelená lekáreň vašu objednávku expeduje nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Najneskôr do troch 
pracovných dní ( platí pre tovar, ktorý je aktuálne na sklade) Vám bude tovar doručený kuriérskou službou. Pokiaľ 
tovar nieje na sklade, informujeme Vás o jeho najbližšom možnom dodaní. Osobný odber je možný u nás priamo 
v sklade Zelenej lekárne každý pracovný deň od 08:00hod do 15:45hod. 
  
  

VI. Zelená Lekáreň - Cena dopravného (do 20 kg) 
Zelená lekáreň dodáva tovar prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na dobierku do 48 hodín od vyskladnenia 
tovaru. 
  
Pri objednávke do a vrátane 30,00 EUR s DPH sa k cene pripočíta poštovné a balné v hodnote 5,2 eur s DPH. 
Pri objednávke nad 30,00 EUR s DPH  do a vrátane 45eur s DPH sa k cene pripočíta poštovné a balné v hodnote 
4,8 eur s DPH. 
Pri objednávke nad 45,00 EUR s DPH  do a vrátane 60eur s DPH sa k cene pripočíta poštovné a balné v hodnote 
3 eur s DPH. 
Pri objednávke nad 60,00 EUR s DPH  do a vrátane 70eur s DPH sa k cene pripočíta poštovné a balné v hodnote 
1 eur s DPH. 
Pri objednávke nad 70,00 EUR s DPH je doprava hradená našou spoločnosťou. 
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Uvedené podmienky dodania platia pre územie Slovenskej republiky a pre balíky do hmotnosti 20 kg. Dodanie 
tovaru nad uvedenú hmotnosť a do zahraničia riešime individuálne 
  

VII. Zelená Lekáreň - Spôsob platby 
Zelená lekáreň štandardne využíva platbu na dobierku. 
  
Platbu vopred na účet Zelenej lekárne – si môžete dohodnúť telefonicky. Tovar expedujeme až po pripísaní 
úhrady na náš účet. 
  

VIII. Ochrana osobných údajov 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zelenalekaren.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich 
zákazníkov, získanými pri vytváraní objednávky – kúpnej zmluvy, ako aj získanými registráciou pri vytváraní 
zákazníckeho účtu nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
Medzi spracúvané osobné údaje patria meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Zákazník registráciou 
na internetovom obchode súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového 
obchodu. Internetový obchod zhromažďuje údaje za účelom evidencie zákazníkov, odoslania objednaných 
zásielok a fakturácie. 
Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám, s výnimkou prepravcov 
zabezpečujúcich doručenie zásielok. Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu 
www.zelenalekaren.sk súčasne zaväzuje, že na želanie zákazníka, bezodkladne odstráni jeho osobné údaje z 
databázy internetového obchodu. 
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s 
osobnými údajmi zákazníkov v prípade neoprávneného napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. 
V takom prípade nebude možné uplatniť vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci vyjadruje súhlas 
so spracovaním osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktoré poskytol predávajúcemu pred 
uskutočnením záväznej objednávky. 
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