Ako nakupovať
DetskéZľavy.sk Vám prinášajú tie najvýhodnejšie ponuky. Môžete získať zľavu na nákup od 1%
až do 50%. Naším cieľom je, aby naše zľavy boli výlučne len pre rodiny s deťmi, pre budúce
matky, pre bábätká, škôlkarov, predškolákov, malých a veľkých školákov.
Ponuky sú vždy časovo limitované (jeden až niekoľko týždňov) a ponúkané produkty sa môžu
rýchlo vypredať, preto je dobré sa zaregistrovať, aby Vám neunikla ani jedna zľava, ktorú by ste
mohli využiť.

Na hlavnej stránke www.detskezlavy.sk si vyberte z troch zľavových kategórií zobrazených na našej
stránke. Vstúpte do sveta zliav kliknutím na jednu z bubliniek, ktoré v sebe nesú názvy jednotlivých
kategórií – výšky zliav v percentách. Po kliknutí na jednu z bubliniek sa Vám zobrazia ponuky
z tej danej kategórie, stačí si len vybrať. Aby sme Vám zjednodušili hľadanie, pripravili sme pre
Vás vyhľadávanie podľa názvu, 4 vekové kategórie: bábätká, predškoláci, mladší školáci
a starší školáci, usporiadanie zliav podľa ceny a pri kamenných obchodoch to najdôležitejšie,
kategorizácia podľa krajov. Pri zasielaní tovarov prostredníctvom kuriérskej služby alebo pošty
je pri lokalite zobrazená lokalita: „WEB“, pokiaľ sa jedná o kamenný obchod, zobrazená lokalita
bude „Obchod“.
Ak Vás nejaká Detská zľava osloví a chcete ju využiť, stačí kliknúť na tlačidlo „Otvoriť ponuku“,
kde sa Vám otvorí jej podrobnejší popis. V prípade, že máte záujem zakúpiť daný tovar alebo
službu, ste už len krôčik k jeho získaniu. V otvorenej ponuke nájdete všetky potrebné kontaktné
informácie o predajcovi aj informácie o ponúkanom tovare, výšku zľavy aj výslednú cenu. Aby
ste si vedeli zľavu uplatniť, je potrebné pozrieť si a použiť unikátne “heslo”, ktoré si pre Vás
obchodník pripravil, a ktoré následne použijete pri nákupe.
Pokiaľ sa jedná o internetového predajcu, Vaše heslo pre zľavu vložíte do poznámky pri
nákupnom procese. V istých prípadoch má predajca definovaný priestor, kam v nákupnom
procese vložiť kód. V takomto prípade ho neváhajte použiť.

V prípade, že ide o kamennú predajňu a Vy nechcete odísť bez zľavy, je potrebné spomenúť
heslo predajcovi priamo pred platbou.

Platba
Platba prebieha priamo pri nákupe u daného predajcu.

Reklamácie tovarov alebo služieb

Prípadné reklamácie prebiehajú štandardne podľa § 411-441 Obchodného zákonníka u
predajcu, u ktorého si produkt zakúpite

Trvanie zľavy
Uverejnenie zľavy môže trvať už len chvíľu, ale aj celý mesiac. Doba uverejnenia zľavy je vždy
spomenutá v obsahu ponuky, prípadne v náhľade zľavy. Samozrejme platí staré známe
pravidlo: Ponuka platí do: xx.xx.xxxx alebo do vypredania zásob. Tie sú v každom prípade
obmedzené J

Následne si už stačí iba užívať vašu Detskú Zľavu a sledovať naše ďalšie skvelé akcie a súťaže
na Facebooku a Instagrame J

