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Web shop Terms and Conditions

  

GENERAL CONDITIONS OF EUROLUX PROSSIONAL  SHOP AND TELEPHONE SALES

  

(DISTANCE CONTRACTS)

  

1. GENERAL

  

 1.1

  

These terms and conditions (the " Terms ") apply to your product order (" Products ") from

  

Eurolux, sro, Bitola, Braka Mingovi br 18, Pbox 52 Postal Code 7000, registered  in

  

Skopje central register Entry by the law of Macedonia, free trade or through telephone and

  

internet sales (Distance contract) for delivery in the Macedonia. It is not possible to order

  

products for delivery to destinations outside the Macedonia. The sale  countries

  

more www.eurolux.mk .
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 1.2

  

The conditions under which the products are offered kprodeji on this website are listed

  

below. By checking the box "read / and I agree" on the order form and placing the order you

  

accept these Terms and agree Stim, they are bound by them.

  

 1.3

  

Eurolux reserves the right to change these Terms without notice. Such a change,

  

however, will have no effect on orders that were entered before the amended Terms

  

published on the website.

  

 1.4

  

Regarding the conditions of use of the website and regulation of privacy, for more click here

  

.

  

 1.5
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If you have any questions or comments regarding the conditions, notification of withdrawal,

  

cancellations, refunds or refunds, please contact:

  

Eurolux , Bitola, Braka Mingovi br 18, Pbox 52 Postal Code 7000

  

order@electrolux.mk  cal +l389 47 203 330 th

  

2. Placing an order

  

 2.1

  

The order is entered:

  

- online by completing the order form on the website or

  

- by telephone, Eurolux, call ++389 47 203 330

  

 2.2

  

All products are delivered vzávislosti on their availability. If the products ordered are not
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available, we will inform you as soon as possible via e-mail, telephone or postal letter.

  

 2.3

  

We strive to maintain a high quality of images published on the website, however we are

  

pleased that ordered products may vary in color and execution appeared on the website.

  

 2.4

  

If you provide a valid e-mail address, we will contact you as soon as possible in order to

  

confirm your order and your other data. In this context, you will receive a unique order

  

number for use in all communications with Eurolux.

  

3. DELIVERY

  

 3.1

  

Ordered products will be delivered vjejich original design. Eurolux reserves the right to

  

make minor technical changes that do not affect product functionality.
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 3.2

  

Products that are labeled as "out of stock" will normally be delivered within 5 days and

  

Products labeled as "not in stock" will normally be delivered within 30 days. If the products

  

are not at hand exchanged within these planned delivery dates, we will inform you.

  

 3.3

  

If the product is not at hand vobjednaném amount, we will notify you and you can decide

  

whether to order a product In this smaller amounts or if you cancel.

  

 3.4

  

Electrolux may at its discretion decide to make partial deliveries. In such a case, entail no

  

additional cost and will be charged only one delivery.

  

 3.5
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If delivery is not possible within thirty (30) days, you can cancel the order. If any payment

  

has been made, you will be refunded within thirty (30) days.

  

4. RATES AND FEES FOR DELIVERY

  

 4.1

  

All prices are in Macedonia. The prices listed on the website include VAT but excluding any

  

charges, fees and costs of delivery.

  

 4.2

  

levies, fees and costs of delivery may from time to time and according to the method of

  

delivery vary, and these charges will be calculated separately and displayed on a Web page

  

when placing your order. The total price indicated on the order form will be the total amount

  

that will be paid for products ordered.

  

 4.3
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You agree Stim, you can replace the company Eurolux any additional costs for

  

transportation / handling costs as a result of your failure to take over or unclaimed parcel

  

Acting in accordance sdohodnutými terms of delivery.

  

5. PAYMENT

  

 5.1

  

The Products may pay methods listed on the website.

  

 5.2

  

Eurolux spomocí external provider enables secure online payments and ensures that

  

your payment information is at your entries automatically encrypted to ensure the highest

  

level of safety.

  

 5.3
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When paying by credit card must be in placing your order shows information about your

  

credit card. The amount will weigh credit card will be debited vokamžiku order confirmation.

  

6. RIGHT OF WITHDRAWAL, DAMAGED AND / OR DEFECTIVE PRODUCTS

  

Right of withdrawal

  

 6.1

  

No reason you can withdraw from your order confirmation from the date of receipt of your

  

order up to 14 days from receipt of the product. This withdrawal must be made in writing

  

(eg. By letter, fax or e-mail) and that was done on time, must be sent notification of the

  

withdrawal of Eurolux out in that period to the address or e-mail address provided vbodě

  

5.1

  

 6.2

  

If any payment was made, the money will promptly return, within thirty (30) days from the
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date you receive the notice of withdrawal, provided that this period will also receive the

  

returned product. However, we will refund only the amount you paid for the product ordered.

  

Delivery costs associated svrácením products of our company are carrying themselves.

  

 6.3

  

Your right to cancel orders may be compromised if you have taken appropriate steps

  

kzajištění that the product will be returned in a state substantially corresponding to its

  

original condition (including original packaging). This does not apply if the product status

  

deteriorated as a result of (a) the parties will consider the necessary negotiations in order to

  

control the Product, or (b) the circumstances that you can not be attributed. In any case, we

  

always recommend to take adequate and reasonable steps kzachování product status and

  

kzajištění that the product is returned to us safely.
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Damaged or defective products

  

In addition to your right to rescind the order according to points 6.1 to 6.3 above, you can

  

also enjoy certain privileges if you find that your product is damaged or defective. In this

  

case, please contact and follow in accordance with the procedure set out below.

  

 6.4

  

Any damage caused by the Products during shipment or any alleged defect in a product

  

must be immediately notified in writing by Eurolux at the address or e-mail mentioned

  

vbodě 5.1

  

 6.5

  

Other complaints or obvious defects in the product must be reported within the warranty

  

period which is 24 months and commences upon receipt of the product.

  

 6.6
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If your claim is valid, may, in accordance new provisions of the relevant legislation on the

  

sale of goods to consumers require (a) remedy the defect, (b) the supply of a replacement

  

product, (c) withdraw from the purchase if unrecoverable, or (d) ask for a price reduction if

  

uncorrectable defect, which does not prevent the use of the Product

  

 6.7

  

If we are unable to repair defects in the product or deliver a replacement product, or if such

  

a case does not substitute delivery, You can choose to either withdraw from the purchase or

  

ask for a price reduction.

  

7. INSTALLATION AND USE

  

 7.1

  

Spare parts and consumables, which brings you purchased online store, you must always
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be installed and used Acting in accordance with the relevant instructions and installation

  

guide foruse kzařízení in which you vúmyslu spare parts / accessories / consumables install

  

and use. We recommend that you download from our website ( click here ) instruction

  

manuals and installation guides for the relevant consumer.

  

 7.2

  

Spare parts and accessories are designed for installation and use only in combination with

  

Eurolux Products, unless explicitly stated by Eurolux in writing otherwise.

  

 7.3

  

entirely responsible for the proper installation and use of products that you have purchased

  

In this online shop. Please note that some products require installation by authorized and

  

qualified professional to avoid risks of structural damage and / or injury. This is especially

  

important for proper installation, use and maintenance of gas and electrical components,

 12 / 31



Web shop Terms

Written by Administrator
Thursday, 05 February 2015 20:35 - Last Updated Tuesday, 03 May 2022 08:08

  

plumbing parts and water connections. For proper guidance always read the instructions on

  

the packaging of products that you have ordered, and / or appropriate instructions foruse

  

and installation guide, published by Eurolux.

  

 7.4

  

Electrolux assumes no liability for claims resulting from (a) unintended use of the product or

  

its unintended manipulation, (b) use and installation together with its accessories, for which

  

the product is not intended, or (c) improper installation. Keep in mind that the use of, or

  

failure to implement required installation method can be dangerous.

  

8. SERVICE AND MAINTENANCE

  

Specific details regarding service Eurolux appliances to which you order a replacement

  

part or accessory, refer to the instruction manual. You can also directly contact Eurolux
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service center listed on our website ( click here ).

  

9. Force Majeure

  

Electrolux shall not be liable for any delay or failure in performance of the order if and to the

  

extent that such delay or failure is caused directly or indirectly by circumstances beyond the

  

reasonable control and could not be avoided by submitting appropriate measures.

  

10. GOVERNING LAW

  

This agreement is governed by the substantive law of the Macedonia

  

 

  

Електролукс и Еуролукс е фирма која се занимава со осветлување од 40 години од
минатиот век. Со лед осветлување и сијалици и ламби веќе успешно
работи повеќе од 10 години како дел од Палензо Електролукс
групацијата.
Основната мисија на Електролукс е континуирано, во кратки временски рокови, со
потребни материјали да ги снабдува  трговските фирми, индустријата, градежништвото,
електростопанството, електромонтажата, јавните и комунални компании, а во исто
време да нуди целосна стручна и техничка поддршка.

  

Со широка палета на прозводи за надворешно, внатрешно и индустриско осветлување и
централизирано европско складиште, Електролукс и Еуролукс е лидер во регионот во
лед осветлувањето и сијалици и ламби.
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Лед сијалиците ламбите нудат лесен начин да заштедите пари и да го разубавите
вашиот дом и работа. Лед сијалиците ламбите заштедуваат 80 – 90 % струја и имаат 40
пати ...

  

За Електролукс и Еуролукс луѓето секогаш се на прво место: потрошувачите,
купувачите, вработените, партнерите, граѓаните. Предизвик за компанијата е да
одговори на барањата на потрошувачите и секогаш да оди чекор напред во
препознавањето на нивните желби. Тимот на Електролукс и Еуролукс с
о многу посветеност, одговорност, квалитет и интегритет во работењето секојдневно ја
оправдува нивната доверба и лојалност.

  

Нашите купувачи се во центарот на нашето внимание затоа што преку нив нашите
брендови го наоѓаат својот пат до секој дом , канцеларија и фабрика во Македонија и
уживаат во квалитетот на она што ние го создаваме. Она што го прави Електролукс и
Еуролукс Интернационал посакуван деловен партнер е нашиот постојан стремеж да
дадеме најдобра услуга и производи со највисок квалитет на нашите купувачи.
Континуирано се трудиме да се прилагодиме на постојаните промени на нивните
потреби. Целта е веќе позната – да создадеме дополнителна вредност за нашите
купувачи.

  

Ако сте заинтересирани или имате прашања за нас, целиот тим на Електролукс и
Еуролукс ви стои на располагање.

  

НАЧИН НА ИСПОРАКА

  

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од
евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостик на некој дел
(доколку производот е составен од неколку делови). Доколку е констатирано
недостаток,примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.

  

Пред испорака на производот купувачот ќе биде контактиран телефонски за часот и
денот на испорака.
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· Испораката на производите се прави низ целата територија на Р. Македонија.

  

· Испорака на производи надвор од територијата на Р. Македонија не се прави.

  

· Времето на испорака во Битола изнесува 24 часа од моментот на правењето на
нарачката.

  

· Низ другите градови во Македонија времето на испорака изнесува 48 часа од моментот
на правењето на нарачката.

  

· Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува
да тече од наредниот работен ден.

  

· Доколку нарачката е направена во нерабтен ден рокот започнува да тече од првиот
работен ден.

  

· Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.

  

· Електролукс и Еуролукс го задржува правото да го продолжи периодот на испорака
без да го извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и
над 7 дена само со договор со купувачот.

  

· Доколку има доцнење на испораката Електролукс и Еуролукс не сноси никаква
одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е
ангажирана за извршување на испораката.

  

За сите прашања во врска со испораката можете да се обратите на контакт страната
на Еуролукс или на линијата за подршка на купувачи: +389 (0)70 237 108 
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  Услови на користење на комуникација со потрошачите 
  ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА
  

Со самaтa посета или купување преку нашата интернет страната на Електролукс и
Еуролукс се согласувате со општите услови и правила кои треба внимателно да ги
прочитате. Условите ги дефинираат односите помеѓу Електролукс
и Еуролукс
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
од една страна како сопственик на интернет страната со домеин Електролукс
и Еуролукс  и сите негови поддомеини и електронските корисници на домеинот и
неговите под домеини 
http://www.electrolux.light.soncevaenergija.mk
.

Електролукс и Еуролукс ИНТЕРНАЦИОНАЛ не превзема одговорност доколку
корисникот не ги прочитал општите услови и правила. Ако не се согласувате со Општите
услови на оваа страна, едноставно не ја користете и повелете во некоја од нашите
Електролукс и Еуролукс продавници.
Називот Електролукс
и Еуролукс е заштитен трговски знак на Електролукс
и Еуролукс
ИНТЕРНАЦИОНАЛ и забранет за секаков вид на негова употреба без претходна
писмена согласност на сопственикот. Електролукс
и Еуролукс ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак.

  АВТОРСКИ ПРАВА
  

Целата содржина на оваа страна, вклучувајќи ја формата, изгледот, сликите,
информациите, дизајнот и сите достапни податоци, се интелектуална сопственост на
Електролукс и Еуролукс ИНТЕРНАЦИОНАЛ кои се заштитени со авторско право и
сродните права.

Превземањето на информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или
користење на линкот од овој сајт е стого забрането. Употребата на истите е можна само
за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква
злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди оваа страна. Споделените
информации од оваа страна имаат информативен карактер. Секогаш сме се залагале и
ќе се залагаме за точност на информациите, но можни се отстапувања и пропусти во
информирањето, во зависност од изворот на информациите.

За сите производи ќе се потрудиме да имате достапна фотографија, како илустрација
за изгледот и формата на производот. 
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Електролукс и Еуролукс го задржува правото да објавува називи, модели и други
информации за производот на англиски јазик, кога:

 –   Постои ризик од губење на битни информации при преводот

 –   Нема иста или слична терминологија на македонски или албански или грчки јазик
или други јазици.

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, Електролукс и Еуролукс ќе се залага
за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена
недостапност односно прекин на пристапот до интернет страната поради технички или
надворешни влијанија надвор од контролата на Електролукс
и Еуролукс не можеме да превземеме никаква одговорност и да Ви гарантираме
постојан пристап.

  КУПУВАЊЕ
  

Купувачот има право да го одбере производот кој е понуден на веб страната на Електро
лукс и
Еуролукс
и на истиот да направи нарачка со што ќе ја определи количината, начинот на испорака
и останатите опции понудени на веб страната. Купувачот има право да ја откаже,
дополни или модифицира направената нарачка се до моментот пред да ја реализира
нарачката. Со самото реализирање на плаќањето купувачот склучува договор
со Електролукс 
и Еуролукс
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
за рокот, условите и производот кои се предмет на нарачка.

Доколку поради технички причини настане проблем со правењето на нарачката преку
веб страната, или доколку на залиха нема одреден продукт Електролукс и Еуролукс И
НТЕРНАЦИОНАЛ 
го задржува правото да ја одбие и да не ја комплетира нарачката со тоа што нема да
настанат никакви облигациони односи со купувачот освен повраток на парите доколку
истите се наплатени од купувачот.

  БЕЗБЕДНОСТ
  

Електролукс и Еуролукс ИНТЕРНАЦИОНАЛ е посветен на целосната безбедност на
интернет страницата со примена на најсигурните и докажани безбедносни решенија со
цел заштита на клиентот. Заштитата Електролукс 
и Еуролукс 
ја обезбедува на домеинот Електролукс 
и Еуролукс 
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како и на сите поддомеини на истата страна. Електролукс 
и Еуролукс 
не ја гарантира безбедноста доколку на сајтот има поставено линк до друга веб страна и
не превзема никаква одговорност во однос на заштита на личните податоци на тие
страни.

Плаќањата преку веб страната можат да се остварат преку Мaster
(Standard/Business/Gold), Maestro, VISA/ELECTRON/CLASSIC/BUSINESS/GOLD, DINERS и
други платежни картички од домашни банки доколку УНИБанка е овластена да
организира нивно прифаќање. Пред правењето на нарачката проверете дали банката
издавач на картичката има овозможено правење на трансакции преку интернет.

  ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
  

Со прифаќање на условите на корисниците што се регистрирале на Електролукс и
Еуролукс
и ги приложиле своите информации во полињата за регистрација се согласни сите
податоци вклучувајќи ги и личните податоци да бидат обработени и користени од страна
на Електролукс
и Еуролукс 
за понудените услуги, рекламирањето на производите и услугите и реализирањето на
испораката и плаќањето.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се
објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на
начин определен со законските прописи на Република Македонија и истите се чуваат
согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Притоа податоците се
чуваат по највисоки критериуми за сигурно работење според банкарската политика.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните
родители или старатели и Електролукс и Еуролукс не превзема никаква одговорност
за истото.

  ГАРАНЦИЈА
  

Сите производи купени од Електролукс и Еуролукс ИНТЕРНАЦИОНАЛ се под
гаранција. За одредени производи гаранциската изјава наведена на веб страната е
лимитирана. За тие производи важи гаранциската изјава која доаѓа со тие производи
поради соодветните договори склучени со увозниците и/или дистрибутерите на
производите. За тие производи неважат прописите наведени на оваат веб страна.

  ГАРАНЦИСКИ УСЛОВИ
  

I Општи услови
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1. Потрошувачот има право на рекламација доколку производот не работи според
предвиденото,

  

2. Откако ќе забележи неисправност на производот, потрошувачот е должен за истото
да извести во најкраток можен рок.

  

II Права на потрошувачот кои произлегуваат од задолжителната гаранција

  

1. Подолу наведените права можат да бидат остварени во гарантниот рок.

  

2. Гаранцискиот рок започнува да тече од денот кога производот ќе биде предаден на
потрошувачот

  

3. Во случај на неисправност Трговецот или сервисерот се должни да го отстранат
дефектот во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за сервис од страна на
потрошувачот.

  

4. Во случај на неисправност на производот доколку не се поправи, потрошувачот по свој
избор има право да бара замена на ист таков, нов, и исправен производ или нов и
исправен производ еквивалентен според карактеристиките на стариот производ , освен
во случаите, кога исполнувањето на избраниот производ од потрошувачот е
невозможна, или кога со тоа би настанале несразмерно поголеми расходи на Трговецот,
во споредба со друг производ. При тоа се земаат во предвид состојбата на производот,
степенот на непочитување на договорот и настанатите проблеми на Трговецот или
соодветно на сервисерот, при исполнувањето на гаранциското задолжување.

  

5. Во случај неисправноста да не биде отстранета согласно наведеното во точките 3 и 4
погоре, потрошувачот согласно законот по избор може да бара сразмерно намалување
на цената, замена на производот со нов или да го раскине договорот. Потрошувачот
нема право да го раскине договорот во случај на незначителна неисправност на
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производот.

  

6. Трговецот или сервисерот се должни да ја извршат замената или поправката на начин
што истото ќе биде во согласност со карактеристиките и својствата на производот, во
рамките на гарантниот рок и без истите да причинуваат значителни проблеми на
потрошувачот.

  

7. Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното
законодавство и истите права не се загрозени со оваа гаранција.

  

III Пријавување на рекламации
Потрошувачот може да поднесе рекламации кај Трговецот или да се обрати директно

во Сервисните центри.

IV Случаи кога гаранцијата може да биде неважечка

  

1. Гаранцијата нема да биде важечка во случај:

  

· физички оштетувања на производот;

  

· изложеност на вода за производи кој немаат IP65 заштита или повисока;

  

· несоодветно приклучени на електричната мрежа;

  

· користење на потенциометар за производи кој не се класификувани за потенциометар

  

· било какво дејствие или поправка кое предизвикало дефект или механичко
оштетување или причина за неисправност, а која не е извршена од овластен сервисен
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центар

  

2. Гаранцијата нема да биде важечка, ако дефектот (оштетувањето) настанал како
резултат на тоа што потрошувачот не се придржувал кон правилата за употреба,
наведени во упатството за користење на производот.

  

3. При поднесување на рекламација потрошувачот е должен да достави фискалната
сметка за производот или издадената фактура.

  

4. Ако поради горенаведените причини настанат дефекти и оштетувања,
сервисирањето е на сметка на потрошувачот, дури и кога истото се врши за
времетраењето на гарантниот рок.

  НАЧИН НА ИСПОРАКА
  

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од
евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостик на некој дел
(доколку производот е составен од неколку делови). Доколку е констатирано
недостаток,примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.

Пред испорака на производот купувачот ќе биде контактиран телефонски за часот и
денот на испорака.

  

· Испораката на производите се прави низ целата територија на Р. Македонија.

  

· Испорака на производи надвор од територијата на Р. Македонија не се прави.

  

· Времето на испорака во Скопје изнесува 24 часа од моментот на правењето на
нарачката.

  

· Низ другите градови во Македонија времето на испорака изнесува 48 часа од моментот
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на правењето на нарачката.

  

· Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува
да тече од наредниот работен ден.

  

· Доколку нарачката е направена во нерабтен ден рокот започнува да тече од првиот
работен ден.

  

· Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.

  

· Еуролукс го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го
извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и над 7 дена
само со договор со купувачот.

  

· Доколку има доцнење на испораката Електролукс и Еуролукс не сноси никаква
одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е
ангажирана за извршување на испораката.

  ВРАЌАЊЕ И ЗАМЕНА
  

Производот, кој е неотпакуван и неупотребуван може да се врати во рок од 7 дена,
заедно со приложената фактура ,испратница и другите пропратни документи кои се
доставени при испораката и истиот може да го замените со нов.

Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само
доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со
приложена фактура и испратница и другите пропратни документи кои се доставени при
испораката во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат
префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на
производот.

Електролукс и Еуролукс го задржува правото да ја менува Политика за враќање на
производите и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш
со нивното објавување на веб страницата на Електролукс и Еуролукс.
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Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил
употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите,
фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или сметкопотврда кои
на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

 Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема
соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има
право по свој избор да бара:

 – да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или

 – да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ.

 Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека
има таков производ за продажба во рок кој не мож е да биде подолг од 30 дена од
денот на приемот на барањето.

  Начин на плаќање
  1. Кредитна или дебитна картичка
  

Вашата трансакција ќе биде процесуирана со помош на системот за наплата од
кредитни картички на банка кој е овозможен и поддржан од реномирана компанија за
картични трансакции. Нашиот доверлив партнер  банката  е единствената институција
која доаѓа во допир со Вашите финансиски податоци (број на кредитна картичка).
 Пред внесувањето на бројот од кредитната картичка сте пренасочени на сигурна веб
страна на банката, каде што се внесува бројот и се потврдува трансакцијата. Притоа
податоците се чуваат во склад со највисоките банкарски критериуми за сигурно
работење.

  

Плаќањето се одвива со едноставно внеување на податоците од вашата картичка во
формуларот кој се појавува откако ќе се одлучите да го купите производот, кој
претходно се наоѓа во вашата кошничка, и ќе го одберете методот на испорака. Вашиот
производ ќе ви биде испорачан директно до адресата која ја имате наведено.

  

Еуролукс прифаќа трансакции со следните картички:
 • Visa (Electron, Classic, Business, Gold)
 • MasterCard (Standard, Business, Gold)
 • Maestro
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како и картичките од домашните брендови:
 • Про Кредит Банка
 • Карго Експрес Битола 
 • Стопанска Банка Скопје

  

При трансакциите се користат серификатите за безбедносните програми MasterCard
SecureCode како и Verified by Visa, со кои Ви обезбедуваме максимална сигурност и
безбедност на трансакции со картички кои ќе поминуваат преку нашата веб страна. 

  2. Плати во готово при испорака
  

Овој начин овозможува плаќање во готово при испорака на производите. Ве молиме при
креирањето на профилот и нарачката да внесете точни податоци за адреса и телефон
како би можеле да Ве контактираме за понатамошниот тек на нарачката.

  3. Директен Банкарски Трансфер
  

Со овој начин можете да ја извршите вашата уплата директно на нашата банкарска
сметка. Ве молиме употребете го БРОЈОТ НА ПОРАЧКАТА како референца за
плаќањето. Вашата нарачка нема да биде испорачана се додека средствата не се
појават во нашата сметка.

  Заштедете! Заменете ги старите светилки со новите
 ЛЕД расветни тела на Еуролукс .
  

Еуролукс е компанија која што се занимава со производство и трговија на надворешно,
внатрешно и индустриско осветлување базирано на најновата ЛЕД технологија.

  

Еуролукс е глобалниот лидер во ЛЕД осветлувањето 

  

Еуролукс светилките се изработени од најквалитетните компоненти , пa затоа можеме
да кажеме дека кога станува збор за квалитет, ние го нудиме најдоброто.
 Нашата цел е да понудиме комплетна програма на надворешни и внатрешни ЛЕД
производи со одлични перформанси на осветлување, голема енергетска ефикаснонст и
мултифункционалност.
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Групацијата Еуролукс е лидер во технологијата во дистрибуцијата на системи за
осветлување, халогени, ксенони и целосни LED светла и е многу важен партнер на
реномирани меѓународни производители на возила. Еуролукс
посветува големо внимание на 
квалитетот на сијалиците
како еден од основните елементи на уредите за осветлување кои сакаат да придонесат
за безбедноста во сообраќајот. Хела како специјалист за осветлување ги опфаќа 
скоро сите марки и видови на возила.
Со продажба на повеќе од 
180 милиони светилки годишно,
Еуролукс
е една од лидерите во овој сегмент.

  

Пронајдете ја сијалицата Еуролукс што ви одговара. Истакнати светилки за сите
стандардни барања, со одличен излез на светлина, 
сигурност и издржливост,
оптимален сооднос на цената и перформансите.

  

Višegodišnje iskustva u trgovini na polju rasvete i elektromaterijala nastalo je preduzeće
Eurolux
koje sa velikim uspehom radi maloprodaju u oblasti rasvete i elektromaterijala.

  

Naši stručnjaci i odgovoran pristup poslovanju nam je omogućio da na sve zahteve
odgovorimo kvalitetno i obezbedimo veliki asortiman proizvoda po dobrim cenama.

  

Posebno smo ponosni što smo otvorili internet prodavnicu rasvete i elektromaterijala,
tačnije svega što imamo u radnji na nasem web prodaju.

  

Na raspolaganju smo vam radnim danima od 8.00 do 19.00h i subotom od od 8.00 do
15.00h , nedeljom ne radimo.
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Naravno online smo dostupni 24 sata 7 dana u nedelji, a uvek nas možete kontaktirati 

  Solarna LED rasveta
  

Pre mnogo godina, pomisao na napajanje sunčevom svetlošću zvučala je kao naučna
fantastika. Ali, danas svuda postoje solarni paneli i solarna LED rasveta.

  

Svi su čuli za nju i verovatno su upoznati sa onim što ona jeste. Solarna LED rasveta je odlična
alternativa standardnom električnom osvetljenju jer energiju crpi iz sunca i pretvara je u
elektricno osvetljenje.

  

Ako ste svesni svih prednosti solarne LED rasvete i zainteresovani ste za kupovinu, došli ste na
pravo mesto: Elmark internet prodavnica.

  

Ili ako samo želite iz radoznalosti da se informišete za ovu vrstu rasvete, ne žutire sa
zatvaranjem ove stranice. Daćemo vam korisne informacije i zanimljive činjenice o solarnoj LED
rasveti i objasniti ovaj princip rada u nastavku.

  Šta je solarna LED rasveta?
  

Generalno gledano, solarna LED rasveta predstavlja sistem osvetljenja koji se sastoji od LED
svetla, solarnog panela ili panela, baterije, kontrolora naelektrisanja i, zavisno od modela,
regulatora.

  

Pretvaranjem solarne energije u električnu, solarna LED svetla mogu u potpunosti zameniti
druge izvore svetlosti, kao što su sveće, plinska svetla, pa čak i standardno električno
osvetljenje.

  

Solarna svetla imaju niže operativne troškove, pošto je obnovljiva energija koju crpe iz sunca
besplatna. Pored toga, solarna LED svetla ne proizvode zagađivače vazduha, za razliku od
gasnih svetla, na primer.

  Kako radi solarna LED rasveta
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Sigurno ste se barem jednom u životu sreli ili čuli za solarnu LED rasvetu, ali koliko često ste
razmišljali o tome kako ona funkcioniše?

  

Iako se na prvi pogled njihov princip rada može činiti jednostavnim, tj. prosto prikupljanje
solarne energije za napajanje, detaljnija istraživanja otkrivaju da stvari nisu baš tako
jednostavne.

  

Već smo spomenuli komponente solarne LED rasvete, a sad ćemo vas upoznati sa njenim
principom rada.

  

Solarna LED rasveta deluju na takozvani fotonaponski efekat. Najvažniji deo solarne LED
rasvete je fotonaponska ćelija (koja se takođe naziva i solarna ćelija).

  

Solarna ćelija je deo koji pretvara sunčevu svetlost u direktnu struju. Solarna ćelija je lako
uočljiva: izgleda poput tamnog panela na vrhu solarnih LED lampica.

  

Solarna ćelija se sastoji od više slojeva kristalnog sicilijuma i hemikalija koje stvaraju slojeve
negativno nabijenih elektrona i pozitivno naelektrisanog prostora.

  

Dok prolazi kroz solarnu ćeliju, solarna energija pobuđuje negativno naelektrisane elektrone i
pritiska ih u prostor sa pozitivnim naelektrisanjem. Pozitivno naelektrisani prostori zatim
prosleđuju protok elektrona u obliku direktne struje, kroz žice ugrađene u solarnu ćeliju, u
bateriju u kojoj se čuva električna energija dok se ne upotrebi.

  

Baterija se oobično puni tokom dana, kada se sunčeva svetlost pretvara u električnu energiju.

  

Kad padne veče i zađe sunce, solarna ćelija prestaje da sakuplja sunčevu svetlost. U ovom
trenutku fotoćelija detektuje tamu i automatski uključuje svetlo, koje se obično pravi od nekoliko
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led dioda. Zatim baterija koja noću snabdeva ove diode izjednačava čitav proces.

  

Ceo proces se ponavlja svakodnevno. Potpuno je automatizovan i nećete morati da pratite ili
radite bilo šta sa svojim solarnim LED svetlima.

  Da li solarnim LED svetlima treba direktna sunčeva svetlost da bi radili?
  

Jedna od glavnih briga u vezi sa solarnom LED rasvetom je šta se dešava sa njom kada je
vreme vetrovito, kišno ili sa ekstremnim temperaturama.

  

Kako se baterije u solarnim LED lampicama pokreću sunčevom svetlošću, postoji i razumljiva
zabrinutost da li će ove lampe raditi bez direktne sunčeve svetlosti.

  

Logično, količina sunčeve svetlosti koju solarna LED svetla dobijaju tokom dana imaće direktan
uticaj na to kako će svetleti noću. U proseku, lampica koja je u potpunosti napunjena sa 8 sati
sunčeve svetlosti će raditi oko 15 sati.

  

Oblačno vreme, na primer, sigurno će uticati na punjenje vaših solarnih LED lampi jer će oblaci
sprečiti da deo sunčeve svetlosti prodre do solarnog panela.

  

Korišćenje solarne LED rasvete duže vreme bez dovoljno sunčeve svetlosti u datom trenutku će
umanjiti njihovu sposobnost potpunog punjenja.

  

Ono što  možete učiniti je da postavite solarna LED svetla strateški, na mesta gde će ona
dobijati najviše sunčeve svetlosti i najmanje hlada.

  

Izbegavajte područja na kojima predmeti, vegetacija illi baštenski pribor mogu zamračiti LED
svetiljke.

  Koliko dugo traju baterije sa solarnim LED svetlima

 29 / 31



Web shop Terms

Written by Administrator
Thursday, 05 February 2015 20:35 - Last Updated Tuesday, 03 May 2022 08:08

  

Kao i kod svih proizvoda koji se pune, solarne LED lampe se napune i ostaju tako.

  

Ako dugo stoje tako napunjene, to može oštetiti bateriju i učiniti je neupotrbljivom.

  

Pitanje koje postavlja najveći broj ljudi koji želi da kupi solarnu LED rasvetu je koliko ona traje
na duže staze.

  

Odgvor ne može biti jednostavan jer trajanje baterije zavisi od mnogih faktora, posebno od
njenog kvaliteta.

  

Ostali faktori koji utiču na dužinu trajanja baterije uključuju vremenske uslove, frekvenciju
punjenja, solarnu energiju i frekvenciju na kojoj se baterija prazni.

  

U većini slučajeva, solarne LED lampe traju najmanje 2 godine, što se smatra minimalnim
standardom.

  

Međutim, uz dvogodišnju garanciju Elmarka, nećete morati da se pitate da li će vam solarne
baterije sa LED lampicama trajati 2 godine ili će vas iznenaditi: možete biti sigurni da ćete sa
našim solarnim LED svetlima imati najmanje 2 godine nesmetanog korišćenja.

  Mogu li solarna LED svetla raditi bez sunca
  

Ovo pitanje većinu ljudi odvraća od razmišljanja o kupovini solarne LED rasvete. Iz tog razloga
smo mislili da na tu temu proširimo vidike i razjasnimo ovo pitanje.

  

Glavni problemi sa solarnom LED rasvetom se javljaju tokom oblačnih dana kada je manje
direktne sunčeve svetlosti.
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Ali to ne znači da vaša solarna LED rasveta ne prima sunčevu svetlost. Činjenice pokazuju da,
iako oblak i kiša slabe sunčevu svetlost, vaša solarna LED svetla još uvek primaju deo svetlosti
i pune se.

  

Oblaci raspršuju snagu sunčeve svetlosti, ali paneli se i dalje pune i tokom oblačnih dana.

  

Međutim, nedostatak direktne sunčeve svetlosti znači da ćete dobiti samo 1/3 ili 1/2 potencijala
solarnog svetla. Kao rezultat, vaša rasveta će raditi slabije nego normalno.

  

Čak i ako je nekoliko uzastopnih oblačnih dana, vaša solarna LED rasveta će raditi i tokom tog
perioda. Problem nastaje kada se solarna LED svetla ne pune u potpunosti previše dana
zaredom, jer će to uticati na trajanje baterije i na njenu efikasnost. 
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