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1) Osobné údaje 

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v           

súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.            

2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej             

len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o           

tom, že: 

 

Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní          

objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného           

plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného           

plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda           

plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie           

zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a         

povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva. 

 

Dôvodom pre poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia          

zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez            

poskytnutia týchto údajov nebolo možné. 

 

Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný             

tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, t.j. 10 rokov. Po            



uplynutí tejto doby sú údaje vymazané. 

 

Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k         

automatizovanému rozhodovaniu ani na profilovanie. 

 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre           

plnenie povinností v zmysle Nariadenia.  

 

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny,            

medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám. 

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich             

opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči         

spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo             

podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri               

spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením. 

 

Stránka e-shopu nevyužíva cookies. 

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je           

uzatvorená momentom zaplatenia predfaktúry vo výške 50% z celkových nákladov na           

objednávku. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné          

práva a povinnosti. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými           

podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné            

podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným         

uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 



Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej            

zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným             

spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane,           

predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom          

postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu               

táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. 

Storno objednávky 

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno            

môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné           

uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami: 

Osobný odber 

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne po dohovore medzi predávajúcim a kupujúcim           

na vopred dohodnutom mieste. 

Tovar doručovaný predávajúcim 

Predávajúci si účtuje 20 EURO za dovoz, pri objeme odberu do 100 kusov vrátane.              

Objednávky nad 100 kusov budú doručené bezplatne. 

Termín dodania objednávky je stanovený na základe obojstrannej dohody medzi          

predávajúcim a kupujúcim, najskôr však 75 dní od zaplatenia predfaktúry. 

 

4) Záruka 

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom           

uvedeným na doklade. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným          

manipulovaním s tovarom, na škody spôsobené poveternostnými podmienkami a na          

škody biologického charakteru, ktoré neboli preukázané kupujúcim pri preberaní tovaru. 

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie 



V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len                

"rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez              

zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa            

požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup             

možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy            

odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel              

alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa             

prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor             

existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže              

opak. 

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v           

internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia             

tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne          

uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla             

účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti.              

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V             

osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia,           

nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania          

tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od              

prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.            

Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo              

spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo          

už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci             

uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú             



kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.           

Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. 

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať            

svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a            

pod). 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: 

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím              

lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,  

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu            

nezávisle na vôli predávajúceho,  

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj             

tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,  

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich             

originálny obal,  

na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii. 

 

7) Doručenie a dodacie podmienky 

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo           

zmeny. 

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať           

problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. 

 

8) Spôsoby úhrady 

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby           

sú zahrnuté v cene dopravy.  

platba dopredu - pri tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe.              

Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet  

osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.  

 



10) Reklamácie 

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte              

podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je           

popísané v bode 6. Obchodných podmienok. 

 

11) Reklamačný poriadok 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na            

posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom              

závady, prípadne označeným miestom závady. 

 


