VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU KUPUJÚCIM, KTORÍ MAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽA
Č. 1/2016
spoločnosti STRECHANET s. r. o., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 46 443 321, DIČ:
2023391942, IČ DPH: SK2023391942, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 77548/B

Článok I.
Úvodné ustanovenia a definície.
1.1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru kupujúcim, ktorí majú postavenie
spotrebiteľa (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú všeobecné pravidlá predaja a dodania tovaru
predávajúcimSTRECHANET s. r. o., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 46 443 321,
DIČ: 2023391942, IČ DPH: SK2023391942, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77548/B na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, na ktorú sa
tieto VOP vzťahujú.

1.2.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Predávajúci“ rozumie obchodná spoločnosť STRECHANET s. r. o., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 46 443 321, DIČ: 2023391942, IČ DPH: 2023391942, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77548/B.

1.3.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Kupujúci“ rozumie subjekt, s ktorým Predávajúci uzavrel kúpnu zmluvuna diaľku, predmetom ktorej je
najmä záväzok Predávajúceho predať tomuto subjektu tovar v tejto zmluve špecifikovaný a záväzok
tohto subjektu zaplatiť Predávajúcemu za predaj tovaru dohodnutú kúpnu cenu, a ktorá obsahuje
doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP.Kupujúci, na
Zmluvu uzavretú s ktorým sa vzťahujú tieto VOP má postavenie spotrebiteľa, pretože je fyzickou
osobou a pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Ak Kupujúci nie je fyzickou osobou, alebo napriek tomu, že je fyzickou
osobou, pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania, na jeho vzťah s Predávajúcim vyplývajúci z uzavretej Zmluvy
sa nevzťahujú tieto VOP.

1.4.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Zmluva“ rozumie osobitná kúpna zmluva alebo inak označená zmluva uzavretá medzi Predávajúcim
a Kupujúcim na diaľku, predmetom ktorej je najmä záväzok Predávajúceho predať Kupujúcemu tovar
v tejto zmluve určený a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za tento tovar dohodnutú kúpnu
cenu, obsahujúca doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto
VOP, a to vrátane všetkých príloh. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že Cenová ponuka prijatá
podľa ustanovenia ods. 2.6. Článku II. týchto VOP je považovanéZmluvu, ktorej obsah je určený
obsahom Cenovej ponuky a týchto VOP.

1.5.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom
„Zmluvné strany“ rozumejú Predávajúci a Kupujúci a pod pojmom „Zmluvná strana“ rozumie
ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

1.6.

Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, budútovar alebo iné
veci, ktoré sa Predávajúci Zmluvou zaväzuje predať Kupujúcemu označované aj ako „Tovar“, a to bez
rozdielu jeho charakteru.

Článok II.
Uzavretie Zmluvy.
2.1.

Internetová stránka www.strechanet.sk neplní účel elektronického obchodu Predávajúceho, ale
predstavuje iba elektronický katalóg produktov, ktoré má Predávajúci vo svojej obvyklej ponuke, a
ceny, za ktoré obvykle dokáže Predávajúci Kupujúcemu uvedené produkty predať. Vzhľadom
nauvedené, ako aj na to, že dostupnosť jednotlivých produktov ako aj ich ceny sú premenlivé a závisia
aj na dodávateľoch Predávajúceho, je nevyhnutné, aby uzavretiu Zmluvy predchádzal dopyt
Kupujúceho zaslaný na e-mailovú adresu Prdávajúceho alebo prezentovaný Predávajúcemu
telefonicky.

2.2.

Nákup Tovaru od Predávajúceho na základe týchto VOP môžu uskutočňovať všetky fyzické osoby
spôsobilé v plnom rozsahu na právne úkony, ktoré pri uzavieraní a plnení Zmluvy nekonajú v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúci je však oprávnený
odmietnuť uzavretie Zmluvy zákazníkovi, ktorý od Predávajúceho požaduje splnenie podmienky
dodania, ktorú Predávajúci nie je schopný zabezpečiť, splnenie ktorej predstavuje pre Predávajúceho
neprimerané náklady, ktoré nie je zákazník ochotný znášať, alebo splnenie ktorej predstavuje pre
Predávajúceho neprimerané riziko.

2.3.

Predávajúci uzaviera s Kupujúcim Zmluvu spravidla prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorej
predchádza e-mailový alebo telefonický dopyt Kupujúceho.

2.4.

Na základe dopytu Kupujúceho vypracuje Predávajúci pre Kupujúceho cenovú ponuku (ďalej aj ako
„Cenová ponuka“), obsahujúcu najmä:
2.4.1. identifikáciu Predávajúceho v rozsahu: obchodné meno a sídlo; a
2.4.2. kontaktné údaje Predávajúceho v rozsahu: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a faxové
číslo (ak ho Predávajúci má); a
2.4.3. identifikáciu Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko; a
2.4.4. kontaktné údaje Kupujúceho v rozsahu: telefónne číslo a adresu elektronickej pošty; a
2.4.5. druhovú špecifikáciu Tovaru, množstvo Tovaru, hlavné vlastnosti tovaru; a
2.4.6. jednotkovú cenu Tovaru, celkovú cenu Tovaru, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní; a
2.4.7. platobné podmienky; a
2.4.8. miesto dodania a dodacie podmienky, cenu dodania a iné náklady spojené s dodaním Tovaru; a
2.4.9. lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar; a
2.4.10. iné skutočnosti, záväzky či informácie vzťahujúce sa na predaj a kúpu Tovaru; a
2.4.11. poučenie Kupujúceho o tom, že prijatie Cenovej ponuky je spojené s povinnosťou Kupujúceho
zaplatiť Kúpnu cenu a je považované za objednávku s povinnosťou platby.
Cenovú ponuku zašle Predávajúci Kupujúcemu na e-mail Kupujúceho uvedený Kupujúcim
v predchádzajúcej telefonickej diskusii.

2.5.

Spolu s Cenovou ponukou zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho e-mail v elektronickej podobe
najmä:
2.5.1. tieto VOP; a
2.5.2. reklamačný poriadok, ktorým Predávajúci Kupujúceho informuje o postupoch uplatňovania a
vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov (ďalej aj ako „Reklamačný poriadok“); a
2.5.3. poučenie Kupujúceho o práve odstúpiť od Zmluvy a podmienkach, za ktorých tak môže urobiť
(ďalej aj ako „Poučenie o odstúpení“); a
2.5.4. formulár, ktorý môže Kupujúci využiť na odstúpenie od Zmluvy; a
2.5.5. faktúru na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny.
Uzavretím Zmluvy sa tieto VOP a Reklamačný poriadok považujú za neoddeliteľnú obsahovú súčasť
Zmluvy. Reklamačný poriadok sa považuje za súčasť VOP, je však oddelený od VOP z dôvodu
prehľadnosti. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

2.6.

K uzavretiu Zmluvy dochádza tak, že Kupujúci Predávajúcemu zaslaním e-mailu potvrdí, že Cenovú
ponuku zaslanú Predávajúcim prijíma.Prijatím Cenovej ponuky Kupujúci vyhlasuje, že bol
oboznámený s tým, že prijatie Cenovej ponuky je spojené s povinnosťou Kupujúceho zaplatiť Kúpnu
cenu a je považované za objednávku s povinnosťou platby. Zaslanie e-mailu s dodatkom k Cenovej
ponuke alebo s odchýlkou od Cenovej ponuky sa nepovažuje za potvrdenie Cenovej ponuky,
zaslaním takéhoto e-mailu nedochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzavretiu Zmluvy.

2.7.

K uzavretiu Zmluvy nedôjde ak v dôsledku závady informačného systému, inej technologickej závady
či chyby, z dôvodu omylu alebo inak dôjde k zverejneniu nesprávnej kúpnej ceny Tovaru či zaslaniu
Cenovej ponuky s nesprávnou kúpnou cenou Tovaru, teda mimoriadne nízkej či vysokej kúpnej ceny
Tovaru alebo inak nesprávnej kúpnej ceny Tovaru alebo iných podmienok predaja Tovaru
nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom Predávajúceho.
V takomto prípade závady informačného systému, inej technologickej závady či chyby, z dôvodu
omylu alebo iného dôvodu majúceho za následok chybu v uvedení kúpnej ceny Tovaru alebo inej
chyby podmienok predaja Tovaru nedôjde k uzavretiu Zmluvy a predávajúci je oprávnený chybu v
informačnom systéme alebo Cenovej ponuke opraviť a upozorniť Kupujúceho na chybu s uvedením
správnej hodnoty v informačnom systéme alebo Cenovej ponuke a zaslať Kupujúcemu novú Cenovú
ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej Cenovej ponuky, ktorá bude
obsahovať správne údaje o kúpnej cene Tovaru alebo o iných podmienkach predaja Tovaru zo strany
Kupujúceho. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho samo o sebe neznamená
uzavretie Zmluvy.

2.8.

Vzhľadom na skutočnosť, že spolu s Cenovou ponukou zaslal Predávajúci Kupujúcemu tiež
dokumenty podľa ustanovenia ods. 2.5. tohto článku VOP, prijatím Cenovej ponuky Kupujúci zároveň
vyhlasuje Predávajúcemu, že
2.7.1. súhlasí s tým, žesa záväzkovoprávny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou a súvisiaci so
Zmluvou a reklamáciou Tovaru, predaj a kúpa ktorého je predmetom Zmluvy, bude spravovať
týmito VOP a Reklamačným poriadkom, pričom Kupujúci zároveň vyhlasuje, že sa pred
odoslaním prijatia Cenovej ponuky, teda pred uzavretím Zmluvy so znením VOP a
Reklamačného poriadok podrobne oboznámil ich prečítaním, pričom v plnom rozsahu

porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s ich obsahom a podmienkami v nich
obsiahnutými súhlasí; a že
2.7.2. bol zo strany Predávajúceho poučený o práve odstúpiť od Zmluvy a podmienkach, za ktorých
tak môže urobiť, a to tak, že sa pred odoslaním prijatia Cenovej ponuky, teda pred uzavretím
Zmluvy podrobne oboznámil so znením Poučenia o odstúpení jeho prečítaním, pričom v plnom
rozsahu porozumel jeho obsahu a všetkým podmienkam, a že s jeho obsahom a podmienkami
v ňom obsiahnutými súhlasí. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že mu bol spolu s Cenovou ponukou
pred odoslaním prijatia Cenovej ponuky, teda pred uzavretím Zmluvy, poskytnutý formulár, ktorý
môže Kupujúci využiť na odstúpenie od Zmluvy; a že
2.7.3. bol zo strany Predávajúceho poučený o možnosti a podmienkach riešenia sporu
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, a že mu bol sprístupnený odkaz na
platformu alternatívneho riešenia sporov, a to jednak prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bola
zaslaná zo strany Predávajúceho Cenová ponuka a jednak prostredníctvom webového sídla
Predávajúceho.
2.9.

Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody
Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov či v súlade s týmito VOP v prípade omylu.

Článok III.
Práva a povinnosti Predávajúceho
3.1.

Predávajúci sa zaväzuje:
3.1.1. dodať na základe uzavretej Zmluvy Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a
termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu; a
3.1.2. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR; a
3.1.3. bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvanlivom nosiči podľa voľby Predávajúceho,
napríklad prostredníctvom e-mailu; a
3.1.4. 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 v Zmluve dohodnutej kúpnej ceny od
Kupujúceho za Tovar a to spôsobom určeným v týchto VOP, pokiaľ v Zmluve nebol dohodnutý iný
spôsob zaplatenia kúpnej ceny.

3.3.

Predávajúci má právo stornovať Cenovú ponuku pred uzavretím Zmluvy alebo od už uzavretej Zmluvy
odstúpiť v prípade, že z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, zisteniu, že Tovar nespĺňa
platné právne predpisy alebo iné podmienky určené v Zmluve i inak vymienené Kupujúcim alebo
z iných dôvodov súvisiacich s Tovarom a jeho dodaním nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v
lehote určenej Zmluvou alebo za splnenia iných Zmluvou určených podmienok, ak sa s Kupujúcim
nedohodne na inom náhradnom plnení. O stornovaní Cenovej ponuky či odstúpení od Zmluvy podľa
tohto ustanovenia týchto VOP bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade
úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna

Cenovej ponuky alebo od odstúpenia od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP, pokiaľ sa
Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.
3.4.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej na odber Tovaru
pri osobnom odbere tovaru na svojej prevádzke alebo vo svojom sídle. Právo overiť totožnosť
Kupujúceho alebo osoby poverenej na odber Tovaru má tiež subjekt, ktorý na základe poverenia
Predávajúceho alebo dohody s Predávajúcim doručuje Tovar Kupujúcemu.

Článok IV.
Práva a povinnosti Kupujúceho
4.1.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní Zmluvy. Náklady na
prostriedky komunikácie na diaľku si Kupujúci hradí sám podľa podmienok svojho poskytovateľa
pripojenia. Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, okrem prípadnej zmluvnej prepravy Tovaru.

4.2.

Kupujúci sa zaväzuje:
4.2.1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar; a
4.2.2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom vrátane nákladov na
doručenie tovaru; a
4.2.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho; a
4.2.4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.

4.3.

Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými
stranami v Zmluve.

4.4.

Každý Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt
alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so
subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade
cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu
poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

4.5.

Subjektom vykonávajúcim dohľad nad plnením povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná
inšpekcia.

4.6.

Poučenie o právach Kupujúceho v prípade vád tovaru a postup pri riešení vád tovaru sú obsiahnuté
v Reklamačnom poriadku, ktorý Predávajúci zaslal Kupujúcemu spolu s Cenovou ponukou.

Článok V.
Tovar
5.1.

Predávajúci na svojej internetovej stránke www.strechanet.sk zverejňuje zoznam tovarov, ktoré
ponúka zákazníkom na predaj. Obsah stránky www.strechanet.sk predstavuje katalóg tovarov, ktoré
máva spravidla Predávajúci vo svojej ponuke a v prípade možností Predávajúceho pozostáva tiež z
výpočtu orientačných informácií týkajúcich sa ponúkaných tovarov.

5.2.

Kupujúci berie na vedomie, že informácie obsiahnutné na internetovej stránke Predávajúceho
www.strechanet.sk sú alebo môžu byť iba orientačného charakteru. Z uvedeného dôvodu si Kupujúci
vrámci telefonickej alebo mailovej diskusie nasledujúcej po zadaní dopytu Kupujúceho
Predávajúcemu, ako aj v rámci posudzovania Cenovej ponuky starostlivo a podrobne vypočuje a
prečíta všetky informácie týkajúce sa Tovaru, ktoré Kupujúcemu poskytne Predávajúci. V prípade, že
informácie o Tovare, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred zaslaním Cenovej ponuky alebo v
rámci Cenovej ponuky, nebude Kupujúci požadovať za dostatočné, vynaloží Predávajúci všetko úsilie,
aby Kupujúcemu poskytoldoplnkové informácie o Tovare podľa potreby Kupujúceho sformulovanej v
otázkach Kupujúceho, ktoré sú Predávajúcemu dostupné. Kupujúci je oprávnený požadovať od
Predávajúceho poskytnutie doplnkových informácií, a vyjadrením súhlasu s Cenovou ponukou a
uzavretím Zmluvy vynaložiť všetko potrebné úsilie, aby o Tovare, o kúpu ktorého má záujem, získal
všetky potrebné informácie. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže Kupujúcemu pomôcť
získať doplnkové informácie o Tovare iba v prípade, že si Kupujúci doplnkové informácie o Tovare od
Predávajúceho vyžiada.

5.3.

V prípade, že sa informácie týkajúce sa Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu v procese
uzavierania Zmluvy odlišujú od informácií uvedených na internetovej stránke www.strechanet.sk, majú
informácie týkajúce sa Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu v procese uzavierania Zmluvy.

5.4.

Predávajúci vynakladá úsilie na to, aby Tovar katalogizovaný na svojej internetovej stránke
www.strechanet.sk priblížil Kupujúcemu aj obrazovou alebo fotografickou dokumentáciou. Kupujúci
však zároveň berie na vedomie, že vzhľadom na charakter Tovaru predávaného Predávajúcim nemusí
obrazová alebo fotografická dokumentácia Tovaru umiestnená na internetovej stránke Predávajúceho
vždy verne zodpovedať reálnemu vyhotoveniu Tovaru (najmä farby a pod.), a teda obrazová a
fotografická dokumentácia môže mať do určitej miery ilustračný charakter. Predávajúci je však vždy
pripravený vynaložiť maximálne úsilie aby Kupujúcemu vhodným spôsobom priblížil čo najreálnejšiu
podobizeň Tovaru, Kupujúci je si tejto skutočnosti vedomý a v prípade svojho záujmu o preskúmanie
skutočného vzhľadu Tovaru sa preto zaväzuje obrátiť na Predávajúceho.

5.5.

Predávajúci udržiava dobré obchodné vzťahy so všetkými svojimi dodávateľmi. Ani napriek uvedenej
skutočnosti však Predávajúci nedokáže vždy zabezpečiť, aby bol všetok Tovar katalogizovaný na
internetovej stránke Predávajúceho www.strechanet.sk dostupný k okamžitému predaju v čase a
množstve požadovanom Kupujúcim. Kupujúci túto skutočnosť berie na vedomie a rovnako berie na
vedomie, že môže nastať situácie, v ktorej bude musieť Predávajúci z dôvodu na strane dodávateľa
stornovať Cenovú ponuku pred jej odsúhlasením zo strany Kupujúceho alebo dokonca odstúpiť od už
uzavretej Zmluvy po schválení Cenovej ponuky.

5.6.

Predávajúci môže zmeniť aj po zaslaní Cenovej ponuky cenu Tovaru v prípade zmeny právnych
predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo
dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je
Predávajúci povinný informovať Kupujúceho bezodkladne. V prípade zmeny ceny Tovaru dochádza k
automatickému stornu Cenovej ponuky, ktorá ešte nebola zo strany Kupujúceho potvrdená a k
odstúpeniu od Zmluvy zo strany Predávajúcehu v prípade, že Cenová ponuka užbola zo strany
Kupujúceho potvrdená, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V rovnakom prípade zašle Predávajúci
Kupujúcemu novú Cenovú ponuku, pričom až shcválením tejto Cenovej ponuky dochádza k uzavretiu
novej Zmluvy. V prípade, že Kupujúci novú Cenovú ponuku Predávajúceho neschváli, pričom však už
zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť Kupujúcemu
do 15 dní odo dňa, kedy Kupujúci oznámi Predávajúcemu, že novú Cenovú ponuku neakceptuje.

Článok VI.
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

6.1.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane
nákladov na doručenie Tovaru určenými v Zmluve.

6.2.

Preferovaný spôsobom zaplatenia kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru je platba
vopred na bankový účet Predávajúceho, na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim a
zaslanej Kupujúcemu na jeho mailovú adresu spolu s Cenovou ponukou. V prípade, že sa Kupujúci s
Predávajúcim nedohodnú inak, uplatní sa tento spôsob zaplatenia kúpnej ceny vrátane nákladov na
doručenie Tovaru.

6.3.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za Tovar vrátane nákladov na doručenie Tovaru na bankový účet
Predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre.

6.4.

Za účelom zrýchlenia identifikácie platby Kupujúceho označní Kupujúci svoju platbu variabilným
symbolom uvedeným na zálohovej faktúre.

6.5.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť na základe zálohovej faktúry kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
Tovaru v lehote uvedenej na zálohovej faktúre, Kupujúci však vždy uhrádza kúpnu cenu až po
vyjadrení súhlasu s Cenovou ponukou.

6.6.

Všetky dodacie lehoty dohodnuté Zmluvnými stranami začínajú plynúť až zaplatením kúpnej ceny
vrátane nákladov na doručenie Tovaru. V prípade, že sa Kupujúci omešká so zaplatením kúpnej ceny,
dodacie lehoty sa primerane predĺžia.

6.7.

V prípade, že omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie
Tovaru bude trvať dlhšie ako 7 dní, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.8.

Pri uzavieraní Zmluvy s Predávajúcim nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských
alebo zamestnaneckých zliav, pokiaľ Predávajúci neurčí inak.

Článok VII.
Dodanie Tovaru
7.1.

Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu kompletný, v lehote dohodnutej v Zmluve. Lehota na dodanie
Tovaru sa predlžuje o čas, ktorý uplynie od zaslania Cenovej ponuky do jej schválenia Kupujúcim a
zaplatenia kúpnej ceny. Lehota na dodanie Tovaru sa predlžuje tiež o čas trvania prípadných
prekážok na stane Kupujúceho.

7.2.

Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar na miesto dohodnuté v Zmluve.

7.3.

Kupujúci je povinný sa na výzvu Predávajúceho dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať.

7.4.

Kupujúcemu je povinný Tovar pri prevzatí skontroloval.

7.5.

Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Kuriérska služba), ak nie je
vyslovene dohodnuté inak.

7.6.

Pri dodaní Tovaru je Kupujúci povinný otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah
kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, že zistí nekompletnosť, spíše o tom spolu s
kuriérom zápisnicu. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky Tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je
mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať
Predávajúceho, ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia
bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od

dopravcu. Pokiaľ je doručovaná zásielka viditeľne poškodená, je Kupujúci povinný nepodpísať
doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontroluje samotný tovar, resp. podpísať
doručovateľovi dodací list s výhradou a uvedením zistených poškodení. V prípade poškodenia tovaru
je Kupujúci povinný zdokumentovať poškodenie (najlepšie fotografiou), spísať reklamáciu s
doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho.
7.7.

Predávajúci odovzdá 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).

7.8.

Ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste, je povinný
Predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške [......],- EUR denne, maximálne však
v sumárnej výške [......],- EUR a nahradiť prípadnú škodu, ktorá Predávajcemu vznikla porušením
povinnosti Kupujúceho prevziať riadne a včas doručovaný Tovar. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na
neprevzatý či nevyzdvihnutý tovar po skončení reklamačného konania. Predávajúci je oprávnený, po
tom, čo Kupujúceho preukázateľne e-mailom, prostredníctvom SMS, osobne alebo telefonicky
upozorní, a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, takýto tovar vhodným spôsobom predať.
Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane
Kupujúceho v nevyhnutnej výške je Predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať z výťažku
predaja.

7.9.

V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto dohodnuté v Zmluve, Kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru.
Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo
kópiu Zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku
tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s
tým vzniknuté hradí Kupujúci. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne
dodávaný Tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy (ak je Kupujúci oprávnený
na takéto odstúpenie od Zmluvy), je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu, určené
podľa platného cenníka prepravcu Tovaru.

7.10. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty dohodnutej
v Zmluve.
7.11. Vlastnícke právo na Tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru Kupujúcim za predpokladu
predchádzajúceho zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, inak až zaplatením kúpnej ceny v plnej
výške.
7.12. Nebezpečenstvo škody na Tovare a náhodného zhoršenia stavu Tovaru 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.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov
8.1.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchovávané
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane o osobných údajoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má
právo byť informovaný, aké údaje o ňom Predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť,
prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov
vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

8.2.

Kupujúci môže Predávajúcemu dať na vedomie, že chce ukončiť zasielanie obchodných informácií, a
to na elektronickou adresu získanou v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu tým vznikli
akékoľvek náklady.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

9.1.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

9.2.

Právne vzťahy upravené týmito VOP v týchto VOP neupravené sa spravujú Zmluvou a jej súčasťami
a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ostatnými platnými právnymi predpismi.

9.3.

V prípade, že sú niektoré ustanovenia Zmluvy v rozpore so znením týchto VP, majú prednosť
ustanovenia Zmluvy.
Tieto VOP boli vydané Predávajúcim v Bratislave, dňa 01.01.2016

........................................................
STRECHANET s. r. o.
Peter Serej
konateľ

