
 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva 
a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodných vzťahov  medzi predávajúcim, 
ktorým je Laboprofilak s.r.o., Olešná 614, 023 52  Olešná, IČO: 47212799, zapísaná v OR 
vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59384/L, DIČ: 2023800713, (ďalej 
len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru. 

Kontakt na predávajúceho: 

mail: info@laboprofilak.sk 

telefón: +421 918 535 032 

Korešpondenčná adresa : 

Laboprofilak s.r.o.  

Podvysoká 386, 023 57  Podvysoká  

 

Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. 

Kupujúci, ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu 
bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt resp. fakturačné údaje. 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. V prípade, že 
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú objednávku, v ktorej si dohodnú podmienky 
odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto objednávky  
uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

2. Spôsob uzatvárania objednávky 

V prípade záujmu o niektorý druh nami ponúkaného e-bicykla máte na výber z dvoch 
možností. Prvá z  nich je osobná návšteva našej predajne, kde Vám náš personál poskytne 
odborné rady a ochotne Vám poskytneme bližšie technické špecifikácie o predávanom 
produkte. Druhou z možností je objednávka prostredníctvom e-mailu, kde uvediete, o ktorý 
konkrétny druh máte záujem. Následne Vás budeme telefonicky resp. e-mailom kontaktovať. 
Po výbere produktu bude s Vami spísaný zákazkový list – objednávka. Následne Vám 
vystavíme zálohovú faktúru vo výške 70% z celkovej sumy. Bližšie postupy a možnosti úhrad 
sú popísané nižšie. Pri prevzatí produktu je potrebné uhradiť zvyšnú časť celkovej ceny 
produktu. Následne Vám vystavíme faktúru a doklad o úhrade za Vašu objednávku.  

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje 
o cene tovaru, 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 na dohodnuté miesto 
doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo 
zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. 

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky 
predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že 
objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail 
a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu 



 

 

žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil 
predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už 
zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na 
bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej 
ceny. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho 

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, daňový doklad). 

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

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo 
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito 
obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa 
so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. 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 do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s 
predávajúcim nedohodne inak. 

Kupujúci je povinný: 

• prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, 
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane 

nákladov na doručenie tovaru 
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním 

poverenej osoby 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

4. Dodacie a platobné podmienky 

Tovar, ktorý je u dodávateľa na sklade, bude dodaný najneskôr do 7 pracovných dní od 
potvrdenia objednávky (v prípade voľby prepravy cez Slovenskú poštu sa dodacia doba 
pohybuje v rozmedzí 7-9 pracovných dní). Termín dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, 
bude spresnený pri potvrdení objednávky. Presný termín dodania bude oznámený telefonicky, 
alebo e-mailom najneskôr 1 deň pred dodaním. 
 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky 
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného 
odstúpenia od objednávky, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty 
uvedenej v potvrdzujúcom e-maily, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za 
vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. 



 

 

Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je 
predávajúci oprávnený odstúpiť od objednávky a predať tovar tretej osobe. 

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty 
dohodnutej v objednávke. 

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke, kupujúci 
je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú 
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke a 
podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie 
tovaru uvedeného v objednávke je povinná predložiť predávajúcemu originál, alebo kópiu 
objednávky a doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku 
tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, 
všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na 
miesto určenia uvedeného v objednávke.  

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku a jej obal, bezprostredne pri jeho doručení. V 
prípade, že kupujúci zistí, že obal, alebo tovar je mechanicky poškodený, oznámi túto 
skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia 
poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, ten ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoví záznam 
o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.  

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je 
nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia 
tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom 
prezretí výrobku a jeho obalu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je 
možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od 
dopravcu. Pred prvým použitím je potrebné, aby si kupujúci preštudoval záručné podmienky 
vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil. 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 
Obchodných podmienkach odstúpiť od objednávky a predávajúci je povinný vrátiť 
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny. 

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru v prípade potreby i záručný list.  

5. Kúpna cena 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v cenníku 
predávajúceho platného v čase uzatvorenia objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru 
(ďalej len "kúpna cena").  

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. 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa 
objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru bližší spôsob platby je opísaný v bode 2 týchto 
všeobecných obchodných podmienkach.  

6. Nadobudnutie vlastníctva 

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste a jeho zaplatením prechádza vlastnícke právo k 
tovaru na kupujúceho. 



 

 

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne 
uplatniť u predávajúceho. 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme 
elektronickej objednávky resp. na základe osobnej objednávky.  

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú 
zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, 
ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u 
predávajúceho. 

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru 
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu 
so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list. 

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni 
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho 
a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť 
druh a rozsah vád tovaru.  

Reklamačné konanie začína dňom doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie 
od kupujúceho predávajúcemu, doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho 
predávajúcemu. 

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak 
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. 

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru 
vo forme mailu alebo v písomnej podobe.  

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví 
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie 
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od objednávky odstúpiť alebo má právo 
na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie 
informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými 
stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom 
doručený reklamačný protokol.  

Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania objednávky 
upozornený.  

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká: 

• nepredložením záručného listu alebo príslušenstva tovaru 
• neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru 
• 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 
• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením 
• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou 
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci 

• zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. 
Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 

• odovzdaním opraveného tovaru, 
• výmenou tovaru, 
• vrátením kúpnej ceny tovaru, 
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná 
doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu 
záručnej opravy tovaru. 

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie 
záruky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné. 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia 
kupujúceho nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo 
predávajúci chybný tovar vymení. 

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú 
chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť 
tovar riadne užívaný predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom - výmenou 
tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v 
prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu 
vystavením dobropisu na chybný tovar. 

8. Osobné údaje a ich ochrana 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi 
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, 
mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva 
ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z objednávky. Kupujúci 
poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností 
vyplývajúcich z objednávky. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť 
objednávku a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto 
osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia 



 

 

kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie 
marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. 

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na 
marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví 
svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom 
objednávkového formulára, v ktorom vyznačí svoj súhlas. 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania 
osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí 
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 
mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude 
získavať výlučne na účel uvedený v bode 8. týchto podmienok. 

9. Odstúpenie od objednávky 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti 
tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil 
výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností 
predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný 
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, 
ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite 
informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v objednávke v 
lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od  a to prevodom na účet určený kupujúcim. 
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar 
do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. 

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od objednávky bez uvedenia dôvodu za podmienok 
upravených zákonom 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 (ďalej len 
"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je 
obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať 
tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 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: 

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia 
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný 

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného 
dielu alebo posledného kusu 

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého 
dodaného tovaru. 



 

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne 
splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru. 

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od objednávky v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči ,alebo prostredníctvom formulára na 
odstúpenie od objednávky.  

Po odstúpení od objednávky predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci 
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím objednávky, najmä kúpnu cenu vrátane 
nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu 
dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný 
spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi 
nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob 
doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď 
bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od objednávky. Úhrada 
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak 
kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od objednávky, a to bez 
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od 
kupujúceho doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 
Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení 
vráteného tovaru späť. 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od objednávky zaslať späť, 
alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 
záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale. 

Pri odstúpení od objednávky, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru 
predávajúcemu.  

Kupujúci nemôže odstúpiť od objednávky ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného 
podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru 
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 

10. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. 
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je 
splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne 
uzavretá objednávka sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom 
bola uzavretá. 

Akákoľvek zmena v objednávke musí mať písomnú formu. 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o 
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, 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 a zákona č. 102/20154 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. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním 
elektronickej objednávky kupujúcim alebo písomnou objednávku v kamenej predajni. 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky 
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 V Podvysokej 30. 05. 2019 

 


