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1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SAPPINUS s.r.o., 

Nová Ľubovňa 207, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 47414316 zapísaná v OR vedenom 

Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29213/P (ďalej len "predávajúci") a 

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického 

obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

Obchodné meno: SAPPINUS s.r.o. 

Sídlo: Nová Ľubovňa 207, 065 11 Nová Ľubovňa 

IČO: 47414316 

DIČ: 2023918743 

IČ DPH: SK2023918743 

Spoločnosť SAPPINUS s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29213/P 

Sme platcami DPH. 

  

Korešpondenčná adresa:  

SAPPINUS s.r.o., Nová Ľubovňa 207, 065 11 Nová Ľubovňa 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 

BBAN: 2500499476 / 8330  (FIO) 

IBAN: SK8083300000002500499476 

Telefón: +421 948 908 380 

E-mail: info@tiptopman.sk 

 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 

080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 

7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu 

potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a 

ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej 

stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej 

predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej 
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len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä 

pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, 

že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky 

odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy 

uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú 

prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje 

okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

  

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy 

kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu 

a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke 

predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej 

len "objednávka"). 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-

mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po 

predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania 

tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Na Vašu e-mailovú 

adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej 

objednávky. 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácií tovaru, ktorého 

predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o 

dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, 

podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru 

pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v 

obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. 

  

3. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1. Predávajúci je povinný: 

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom 

množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na 

jeho uchovanie a ochranu, 

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe 

všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými 

právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za 

dodaný tovar. 
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3.3. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v 

prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 

dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

  

4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1. Kupujúci je povinný: 

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane 

nákladov na doručenie tovaru, 

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 

zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

  

5. Dodacie a platobné podmienky 

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov 

predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu 

predávajúceho. 

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote 

do 5 pracovných dní od objednania tovaru kupujúcim. 

5.3. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho 

predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní od dňa výzvy na prevzatie 

tovaru (t.j. keď bude pripravený na osobné vyzdvihnutie alebo doručený na poštu), je 

predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,00 € za každý deň 

uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci oprávnený tovar prevziať, 

je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.  

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty 

dohodnutej v kúpnej zmluve. 

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve 

kupujúcim, kupujúci je oprávnený prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar 

prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru 

uvedeného v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na 

adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia 

tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom. 

5.7. Odporúčame kupujúcemu skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po 

doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, 

odporúčame túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav 

tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je vhodné ak kupujúci vyhotoví záznam o 

rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. 
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5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 

5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť 

kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od 

kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

5.9. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, 

dostane ho v balení. 

5.10. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet. 

  

6. Kúpna cena 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej 

zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy 

vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v 

určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou 

prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom 

na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. 

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, 

za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote 

podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej 

zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny 

len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

6.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je 

uvedené inak. 

  

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za 

tovar. 

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare spôsobené neprávnou manipuláciou, neodborným 

zásahom, používaním , ktoré nie je v súlade s návodom na použitie, prechádza na 

kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v 

čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

  

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

8.1. Zákazník, ktorý nenakupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a tento tovar nie je 

určený k ďalšiemu predaju, môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od 

prevzatia tovaru. 
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8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne 

uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.  

8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v súlade s ust. § 18 

ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"Zákon"). 

8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo 

forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu 

predávajúceho. 

8.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie 

sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 

8.6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle podnikania 

predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla podnikania 

predávajúceho na vlastné náklady. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby 

oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). 

Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho 

žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť 

predávajúcemu začína dňom uplatnenia reklamácie. 

8.7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie 

reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 

Zákona. 

8.8. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na 

prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej 

vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. 

8.9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu 

(najneskôr však do konca záručnej doby), inak kupujúcemu zaniká právo voči 

predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 

8.10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie 

tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady 

tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu 

vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená 

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o 

uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, 

musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení 

reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má 

možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

8.11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 

623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť 

spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch 

do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa 

vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku 

reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená 

osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj 
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neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania 

a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou e-mailu alebo v písomnej 

podobe. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia 

kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia 

znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou 

alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na 

výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu 

nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením 

tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy 

a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení 

reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci 

tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, 

náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne 

vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak 

kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu 

tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru 

záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova 

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj 

všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť. 

8.12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe 

uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých 

bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

8.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

- nepredložením dokladu o kúpe, 

- uplynutím záručnej doby tovaru, 

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a 

mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami 

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo 

bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či 

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,  

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z 

nasledujúcich spôsobov: 
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 - odovzdaním opraveného tovaru, 

 - výmenou tovaru, 

 - vrátením kúpnej ceny tovaru, 

 - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

 - písomnou výzvou na prevzatie plnenia, 

 - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

8.15. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení 

reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej 

služby, alebo prostredníctvom E-mailu. 

8.16. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne 

prípady stanovená záručná doba dlhšia. 

8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu 

záručnej opravy tovaru. 

8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený 

vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného 

dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne 

bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

8.19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. 

8.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia 

kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim 

spôsobom: 

 - predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo 

 - predávajúci vadný tovar vymení. 

8.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú 

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, 

aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od 

rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.10. týchto reklamačných a obchodných podmienok 

reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 

- výmenou tovaru, alebo 

- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru, vybaví reklamáciu vystavením 

dobropisu na vadný tovar. 

8.22. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt 

jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. 

8.23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt 

najmenej troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 
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9. Osobné údaje a ich ochrana 

9.1. Internetový obchod predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov 

osobných údajov pod číslom 1511622.  

9.2. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, 

ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom 

obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie 

osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je 

podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky 

požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej 

zmluvy. 

9.3. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o 

ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie 

spotrebiteľskej zmluvy.  

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. 

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 

10 rokov. 

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke 

internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, 

písomne). 

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám 

– doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady. 

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú. 

9.5. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) 

spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre 

získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope 

predávajúceho. 

9.6. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre 

odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez 

predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné 

údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so 

spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek 

vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o 

odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje 

využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú 

zverejnené.  

9.7. Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových 

informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov. 

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho 

sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom 
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a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa 

osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované 

individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

9.8. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. 

Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako 

administratívny poplatok vo výške 5€. 

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných 

údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov 

alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie 

osobných údajov. 

9.9. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre 

splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad 

uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť 

zamietnutá. 

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak 

kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov. 

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo 

preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

9.10. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho 

marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely 

oprávneného záujmu predávajúceho. 

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať 

Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

9.11. Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných 

vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie 

dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho). 

9.12. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci 

ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový 

obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie 

meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory 

cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú 

funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky 

súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo 

svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci 

pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať 

niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť 

funkčné. 
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10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

10.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od 

prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania 

dôvodu v súlade s ust. §7 až §10 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo 

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia 

osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia 

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia 

posledného dielu alebo posledného kusu, 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého 

dodaného tovaru. 

10.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred 

začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

10.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom 

trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy, 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného 

na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany 

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne 

zmiešaný s iným tovarom. 

10.4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom 

trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný 

na tomto linku (alebo v prílohe). Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním 

oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. 

10.5. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní 

kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci 

vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s 

predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. 

10.6. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci 

výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný 
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predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré 

si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

10.7. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, 

ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť 

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby. 

10.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar 

späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie 

tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v 

posledný deň lehoty. 

10.9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, 

ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci 

zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s 

tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti 

tovaru. 

  

11. Záverečné ustanovenia 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky 

a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade 

zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý 

proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné 

v momente odoslania objednávky kupujúcim a boli odoslané kupujúcemu ako súčasť 

potvrdenia objednávky. 

11.2. Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných 

podmienok. 

11.3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa 

na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie 

zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 

12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho 

sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s 

prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná 

príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia 

sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 

(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-

sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na 

podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov 

on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za 

návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho 

riešenia sporov. 
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11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú 

platnosť a účinnosť 25. mája 2018. 

 

V Novej Ľubovni, dňa 25.05.2018. 


