Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu www.vodnefiltre.sk
(ďalej len ako „obchodné podmienky“)

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpu a predaj tovaru alebo služby
prostredníctvom internetového obchodu www.vodnefiltre.sk. Nákup tovaru alebo
služby v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej len ako „kupujúci“) bez obmedzenia, s tým že takto uzavreté kúpne zmluvy (ďalej len ako „zmluvy“) sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného
poriadku a príslušnými právnymi predpismi SR.
1.2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HYPRO, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 16274/S, IČO: 446 777 40, IČ DPH:
SK 2022792101, e-mail: hypro@hypro.sk , Tel. číslo: 048/ 4161 219 (ďalej len ako
"predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru alebo služby
prostredníctvom internetového obchodu www.vodnefiltre.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci (ďalej len ako „internetový obchod www.vodnefiltre.sk).
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia Reklamačného poriadku sa budú vzťahovať na všetky zmluvy uzavreté na stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk , na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.
1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné
od obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito
obchodnými podmienkami.
1.5. Zoznam tovaru na stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
Článok II.
Objednanie tovaru - uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. Zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy
kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu.

2.2. Kupujúci si môže cez internetový obchod www.vodnefiltre.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Pridať do košíka". Po stlačení tlačidla
"Pridať do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý
je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu.
2.3. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk, pri ktorej je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho
systém vyžaduje. Ak kupujúci uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie ako spotrebiteľ. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a
následného plnenia zmluvy.
2.4. Pri registrácii kupujúci dáva súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených
ponukách. Registračné údaje kupujúceho predávajúci môže použiť na marketingovú
aktivitu súvisiacu s jeho činnosťou. Po registrácii bude každému kupujúcemu priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na stránke internetového
obchodu www.vodnefiltre.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého kupujúceho.
2.5. Prihlasovacie údaje predávajúci odporúča kupujúcemu zapísať a uchovať pre
prípad budúcich nákupov tovarov. Pri každom ďalšom nákupe tovaru sa stačí, keď
sa kupujúci prihlási pomocou svojich prihlasovacích údajov. Zároveň je v záujme
kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie tretej osobe
môže znamenať jej vystupovanie na internetovom obchode www.vodnefiltre.sk pod
menom kupujúceho.
2.6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil o vlastnostiach tovaru, o jeho kúpnej cene (ďalej len ako „cena“) a ostatných nákladoch, ako aj o tom,
že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny tovaru z možností ponúkaných predávajúcim.
2.7. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme internetového obchodu www.vodnefiltre.sk , o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa
zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na
stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk .
Článok III.
Práva a povinnosti kupujúceho
3.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu tovaru v dohodnutej lehote splatnosti;
vrátane nákladov na doručenie;
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby.
3.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok IV.
Práva a povinnosti predávajúceho
4.1. Predávajúci je povinný:
a) 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;
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie tovaru, užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané
platnými právnymi predpismi SR a to návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad.
4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
za dodaný tovar.
4.3. 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 www.vodnefiltre.sk pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo
e- mailom a v prípade úhrady ceny alebo jej časti za tovar, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Článok V.
Kúpna cena, platobné podmienky
5.1. Kúpna cena za tovar je uvedená na stránke internetového obchodu
www.vodnefiltre.sk vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).
5.2. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť cenu platnú v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu, a to
riadne a včas.
5.3. V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v prílohe Cenník za dodanie tovaru .
5.4. Cenu za tovar zaplatí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady:
a) platba v hotovosti - pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti predávajúceho;
b) platba na predfaktúru;
c) platba na faktúru;
d) platba na dobierku;
e) platba prostredníctvom platobnej brány Webpay.
5.5. Faktúra na cenu a ďalšie poplatky spojené s dodaním tovaru alebo poskytovaním služby vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne ktorá bude kupujúcemu odovzdaná pri kúpe tovaru v sídle spoločnosti
predávajúceho, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

5.6. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať
alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do
14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ktorá bola uhradená formou predfaktúry, ak
sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Článok VI.
Dodacie podmienky
6.1. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk a to poznámkou „Tovar skladom“ alebo „Na objednávku“.
Táto informácia sa môže meniť a preto reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
6.2. Predávajúci zasiela kupujúcemu tovar s poznámkou „Tovar skladom“ spravidla v
nasledujúci pracovný deň najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky
alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá
tovar fyzicky vo svojom sklade ,o čom bude kupujúceho informovať, a objednáva ho
u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar
kupujúcemu najneskôr do 30 dní od uhradenia predfaktúry.
6.3. Predávajúci zasiela kupujúcemu tovar s poznámkou „Na objednávku“ spravidla
do 14 dní najneskôr do 30 dní.
6.4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny za tovar na účet predávajúceho. Ak
vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci
sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar a to rovnakým spôsobom,
aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
6.5. Kupujúci si pri vytváraní objednávky v internetovom obchode www.vodnefiltre.sk
zvolí spôsob doručenia tovaru:
a) osobný odber v sídle spoločnosti predávajúceho;
b) kuriérska služba DPD;
c) Slovenská pošta.
6.6. Pri osobnom odbere si môže kupujúci vyzdvihnúť tovar v sídle spoločnosti predávajúceho a to v každý pracovný deň počas pracovnej doby.
6.7. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy a spôsobu platby.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva, 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 prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo, keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci
umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VIII.
Záruka tovaru
8.1. Záručná doba (ďalej len ako „záručná doba“ alebo „záruka“) je 24 mesiacov v
súlade s ust. § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník (ďalej len ako
„Občiansky zákonník “). Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom, vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
8.2. Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej
záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
8.3. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú
osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca
24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.
8.4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (ďalej len ako „záručný list“). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto
záručného listu vydať doklad o kúpe.
8.5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť
záruku presahujúcu rozsah záruky v súlade s ust. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
8.6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a to v súlade s ust.
§ 621 Občianskeho zákonníka. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než
predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky,
pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 21 dní od prevzatia
tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
8.7. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru v súlade s ust. § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka. To isté platí, ak dôjde
k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
8.8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci
po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o
vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
8.9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú,
ak sa neuplatnili v záručnej dobe a to v súlade s ust. § 626 ods. 1. Občianskeho zákonníka.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady
9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim v
súlade s ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných
za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
9.2. Ak nejde o použité tovary, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po
prevzatí tovaru v záručnej dobe.
9.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
9.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru v súlade s
ust. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru,
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
9.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný v súlade s ust. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9.6. Ak ide o použitú tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim alebo do doby,
na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli v súlade s ust. § 620 ods.2 Občianskeho
zákonníka.
9.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má
právo od zmluvy odstúpiť v súlade s ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar
riadne užívať.
9. 8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
9.9. Ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
9.10. Práva zo zodpovednosti za vady sa v súlade s ust. § 625 Občianskeho zákonníka uplatňujú u predávajúceho.

Článok X.
Reklamovanie tovaru
Bližšie informácie a presné podmienky reklamácie tovaru sú uverejnené v časti Reklamačný poriadok.
Článok XI.
Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy
11.1. V súlade s ust. § 7 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) má kupujúci, ktorý
je považovaný za spotrebiteľa, právo od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do
14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, 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,
do 14 dní od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar
pozostávajúci z viacerých dielov. Bližšie informácie o právach kupujúceho pri odstúpení od zmluvy sú v prílohe Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie
od zmluvy.
11.2. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, t.j. zmluvy o poskytnutí služby je kupujúci v súlade s ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od
tejto zmluvy o poskytnutí služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby.
11.3. Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný
informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: HYPRO, s.r.o.,
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica alebo e-mailom na
e-mailovú adresu predávajúceho hypro@hypro.sk , ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.vodnefiltre.sk, iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti,
že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Na účely odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj Formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu obchodných
podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci
odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.
11.4. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenia takého tovaru neakceptovať alebo po
dohode s kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované
výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle týchto
obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
11.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11.6. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
dopravu, dodanie, poštovné, iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom,
aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez
ohľadu na uvedené, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je
doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
11.7. V súlade s ust. §7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
c) 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.
Článok XII.
Ochrana a spracovávanie osobných údajov
Bližšie informácie a presné podmienky spracovávania a ochrany osobných údajov
kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom nájdete v prílohe Ochrana osobných údajov spotrebiteľa.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk .
13.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na
stránke internetového obchodu www.vodnefiltre.sk a to v deň odoslania objednávky
kupujúcim predávajúcemu.
13.3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s cenou tovaru
alebo služby vrátane nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje.
13.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a
plnenia zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto obchod-

ných podmienok, ako aj na účely ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, na
účely kontaktovania a zasielania informácií predávajúcim kupujúcemu o činnosti predávajúceho, o usporadúvaných akciách a iných aktivitách predávajúceho, vrátane
zasielania týchto informácií kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami.
13.5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 40/1967 Zb. - Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a 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. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo
fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991
Zb. - Obchodný zákonník.
13.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním
elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.
13.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
13.8. Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej
právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa
je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, Odbor výkonu dozoru, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.
13.9. Predávajúci sa zaväzuje zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov.
13.10. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.06.2014 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné
podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2018
Ing. Miroslav Škorupa - konateľ spoločnosti

