90 nocí na vyzkoušení matrace
Nákup matrací s jistotou a bez rizika. S touto službou si můžete vybrané matrace vyzkoušet až po
dobu 90 nocí. Pokud s ní nebudete spokojeni, bude nepoškozená a bez známek znečištění, můžete ji
vyměnit za jinou nebo vrátit. Platí pro rozměry 200x90cm.
Tato možnost platí pouze pro vybrané a označené matrace z našeho sortimentu v případě nákupu
služby 90 nocí na vyzkoušení současně s matrací.

Podmínky služby 90 nocí na vyzkoušení matrace
1. LUCATEC GROUP s.r.o., IČ: 02695511 se sídlem Brno, Žabovřeská 71/10, PSČ 603 00,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
82174 (dále jen „prodávající“) zaručuje kupujícímu možnost výměny či vrácení vybraných
matrací ze sortimentu prodávajícího v prodloužené lhůtě až 90 dní od nákupu, a to za splnění
následujících podmínek:
2. Kupující objedná, případně koupí, současně s výrobkem i službu 90 nocí na vyzkoušení za
cenu stanovenou prodávajícím. Tato služba nelze koupit ke všem matracím a nelze zakoupit
dodatečně.
3. Kupující o využití této služby požádá v době 20-90 dní od nákupu (fakturace). Před ani po této
době nelze službu uplatnit.
4. Matrace nebude při vracení znečištěná ani poškozená a bude kupujícím dodána na prodejnu
prodávajícího. Pro tento účel doporučujeme uschovat původní obal matrace.
5. V případě výměny za dražší matraci kupující doplatí rozdíl ceny.
6. V případě výměny za levnější matraci, nebo vrácení matrace, bude rozdíl ceny vrácen
kupujícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet, který kupující písemně uvede při
uplatnění služby.
7. Prodávající si ve výjimečných případech (například silné znečištění nebo poškození matrace)
vyhrazuje právo službu neposkytnout, případně vyčíslit poplatek za uvedení matrace do
původního stavu. V případě využití tohoto práva bude kupujícímu částka ve výši zaplacené
ceny za službu vrácena.
8. Výměnu nebo vrácení může každý zákazník uplatnit jen jednou.
9. V rámci využití služby 90 dní na vyzkoušení není možno využít dopravu druhé matrace
zdarma. Doprava bude prodávajícím vždy účtována.
10. Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

