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Článok I   Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1. Prevádzkovateľom a predávajúcim na tejto internetovej stránke /webe/e-shope/ je ZOE design s.r.o. so 
sídlom Ďanová 173, 03842  Ďanová 

 Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 

1.1 ZOE design s.r.o. Ďanová 173 ,038 42  Ďanová 

1.2 Tel.: +421 949200999 / (pondelok až piatok) medzi 09.00 - 17.00 hod 

1.3 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona 
č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho 
predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Nákup uskutočnený 
podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.  

Orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľa v Slovenskej republike je na základe zákona č. 
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia.  

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj  
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  

 



Článok II    Objednávka 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných 
formulárov. 

2.2  Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kupujúci zaslaním 
objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda sa pre  Kupujúceho stáva záväznou.  

2.3 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že 
Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. 
Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol 
svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia 
Predávajúceho. 

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej 
objednávky v systéme. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho je odoslanie tovaru a zahŕňa povinnosť 
zaplatiť kúpnu cenu Kupujúcim.  Potvrdením  objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú 
je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim  ak 
zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej 
objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu 
elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť 

Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch na 
webe Predávajúceho.  

 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: 

* Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, 
kontakt(telefón a e-mailová adresa); 

*  Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; 

*   Množstvo objednávaného tovaru; 

*   Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu 
sídla/bydliska Kupujúceho) ; 

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. 
Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov 
elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov 
spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka 
považuje za úplnú. 

 

Článok III     Storno objednávky 

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným 
potvrdením zo strany Predávajúceho najneskôr však 24 hodín od jej zaslania predávajúcemu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

3.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne 
číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) 

3.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V 
prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o 
ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka 
prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní. 

 



Článok IV      Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 

4.1  V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade 

elektronický obchod na internete – e-shop ),  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 

14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

4.2  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. 

4.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty 

na odstúpenie od zmluvy. 

4.4  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru 

určeného osobitne pre jedného Kupujúceho. Je to tovar  ktorý je zhotovený vyrobený alebo upravený na 

objednávku Kupujúceho a na jeho vrátenie neexistuje žiaden relevantný dôvod. Jedná sa o každý tovar, pri 

ktorom si Kupujúci sám volí materiál, farbu prípadne rozmery produktu.  

- 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, 

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v 

ochrannom obale. 

4.5  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 TU 

4.6  Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný 

deň 14-dňovej lehoty. 

4.7  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. 

4.8  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne 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. 

4.9  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. 

4.10  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. 



4.11  Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu 

nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

12. 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. V tomto prípade je 

Predávajúci oprávnený znížiť plnenie za vrátený tovar až  do výšky 100% z hodnoty vráteného tovaru Kupujúcim.  

 

Článok V      Cenové podmienky 

5.1  Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom e-shopu  je uvedená vždy vedľa vybraného 
tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak to nie je uvedené inak. 

5.2  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na e-shope  s 
tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na e-shope Predávajúceh.   V prípade, 
ak sa na e-shope  objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a 
všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví 
cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu 
ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže 
od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

Článok VI      Poštovné / prepravné náklady / a balné 

6.1  Prepravné náklady sú účtované vo výške 3,50 Eur pre všetky objednávky do hodnoty 77 Eur, nad 77 Eur sú vo 
výške 0 Eur. Dobierka je účtovaná vo výške 1,5 Eur. Pri prevode na účet a platbe v hotovosti  je poplatok 0 Eur.  

6.2.  Predávajúci sa môže dohodnúť s kupujúcim aj na inom ako štandardnom / vyššie uvedenom/  postupe pri 
zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby. Predávajúci si balné neúčtuje. 

 

Článok VII      Platobné podmienky 

Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

7.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený 
v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi; 

7.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a 
pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet  po vystavení faktúry Predávajúcim 
a zaplatení tejto faktúry Kupujúcim. 

Faktúra aj s údajmi potrebnými k prevodu  bude zaslaná Kupujúcemu  ihneď po preverení skladovej 
dostupnosti tovaru a fyzickom skompletizovaní tovaru.  

7.3 V hotovosti pri osobnom odbere  

7.4 DARČEKOVÝ POUKAZ predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže Kupujúci využiť pri 
nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Nominálna hodnota a dátum 
platnosti poukazu/kupónu je uvedená na ňom. Nominálnu hodnotu je možné si dohodnúť s kupujúcim .  

7.5 Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu možností zliav /zľavy však nie je možné kumulovať/.  

- zľava z ceny za registráciu do e-shopu /na druhý a ďalší nákup/ 



- zľavu za opakovaný nákup 

- zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu.  

 

Článok VIII      Dodacie podmienky 

8.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností 
Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 30 dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie 
elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba 
je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.  Pre vybrané tovary, predávajúci špecifikuje dátum 
jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.  

8.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

8.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje 
o tom Kupujúceho a dohodne si možnosti čiastočných dodávok prípadne náhradné plnenie, avšak za predpokladu, 
že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.  

8.4 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom prípadne telefonicky. Spolu s tovarom je kupujúcemu 
zaslaná aj faktúra /daňový doklad / a to  elektronickou formou.  

8.5 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v 
elektronickej objednávke.  

8.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

8.7 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený 
a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s 
prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.  

8.8 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a po dohode je možné dodať tovar aj na iné 
miesto mimo SR. 

8.9 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe 
predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších 
dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 

 

Článok IX      Storno/ výmenný/ reklamačný formulár  

 

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje: 

9.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-
mailová adresa); 

9.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný; 

9.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru; 

9.4 Číslo elektronickej objednávky; 

9.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky; 

9.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim; 



9.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, 
množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru; 

9.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 

9.9 Dátum a podpis Kupujúceho. 

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej 
len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie 
chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-
mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, 
Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar 
bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári. 

Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom 
vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej 
záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať. 

Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu 
prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. 

Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi poslať spolu s tovarom, ktorý 
je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo 
neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. 

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP,  bude prevedená na účet 
Kupujúceho uvedený vo formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s 
Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia. 

 

Článok X      Záručné podmienky a záručná doba 

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť 
Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. 

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o 
kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Faktúra – daňový doklad môže byť Kupujúcemu odovzdaná 
aj v elektronickej podobe.  

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho. 

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, 
mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov. 

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady 
vzniknuté riešením tejto reklamácie. 

 

Článok XI       Ochrana osobných údajov 

11.1 Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného 
potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, 
zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Poskytnuté údaje sú spracúvané za 
účelom korektného vybavenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.  



11.2 Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu pre 
Predávajúceho,  aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci 
postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu  Kupujúci 
potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii 
Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov 
tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. 

11.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho 
marketingu Predávajúceho. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho 
namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na 
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných 
údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ 
na e-mailovú adresu Kupujúceho, telefonický kontakt alebo zasielanie adresnej pošty na kontaktnú adresu.   

11.4 Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom 
programe /pokiaľ takýto program predávajúci poskytuje/ súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov 
vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.  

11.5 Kupujúcimá právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na webstránke internetového 
obchodu, v zákazníckej sekcii po prihlásení.  

11.6 Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov 
pričom tieto údaje Predávajúci okamžite blokuje alebo likviduje.   

11.7 Osobné údaje pre marketingové účely a vernostný program sú poskytnuté na dobu 5 rokov. 

11.8 Na základe písomnej žiadosti môže Kupujúci od Predávajúceho žiadať:  

* potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané 

* informácie o spracúvaní osobných údajov 

* zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania, ich opravu alebo likvidáciu 
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Likvidáciu 
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce 
osobné údaje, môže Kupujúci požiadať o ich vrátenie prípadne likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu 
zákona.  

11.9  Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u Predávajúceho namietať voči:  

* spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely 
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu 

* využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu 
osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu. 

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 uchovávať údaje 
o činnosti a nastaveniach /napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma apod. / . Internetový obchod 
predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú 
funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať 
a internetový prehliadať 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 funcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.  

 

 

 



Článok XII      Riešenie sporov 

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-spotrebitelskychsporov/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. 

 

Článok XIII      Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri nákupe tovaru cez e-shop Predávajúceho  sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických 
možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. 

13.2  Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na e-shope  môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

13.3  Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, 
spôsobené použitím informácií z e-shopu Predávajúceho. . 

13.4  Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky. 

13.5  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky 
týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe predávajúceho. 

13.6  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy 
alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou 
zmieru. 

13.7  Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP 
a reklamačnými podmienkami  Predávajúceho. 

13.8  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti 

k nahliadnutiu Kupujúcim a zároveň  sú zverejnené aj na internetovej stránke e-shopu. 

13.9   Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných 

súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 

250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 

513/1991 Z.z. 

 

 V Martine dňa 1.1.2018 

 ZOE design s.r.o. 

Copyright © 2018 by ZOE design s.r.o. 

  

 

http://www.soi.sk/
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za 
vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, 
pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá 
predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 

2. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. 

3. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, 
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť 
vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu 
nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne 
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 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 vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo 
na primeranú zľavu z ceny veci. 

5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese ZOE design s.r.o, Ďanová 173, 038 
42  Ďanová.  

6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene 
súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, 
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva 
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje 
zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia 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 kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo 
na výmenu výrobku za nový výrobok. 

9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť 
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia 
nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným 
posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho 
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku 
uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, 
komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej 
osobe, náklady odborného posúdenia, 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 vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia 
záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia 
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené 
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená 
e-mailom, 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. 

 

 



Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu 

1.  V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade 

elektronický obchod na internete – e-shop ),  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 

14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

2.  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. 

3.  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy. 

4.   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru 

určeného osobitne pre jedného Kupujúceho. Je to tovar  ktorý je zhotovený vyrobený alebo upravený na 

objednávku Kupujúceho a na jeho vrátenie neexistuje žiaden relevantný dôvod. Jedná sa o každý tovar, pri 

ktorom si Kupujúci sám volí materiál, farbu prípadne rozmery produktu.  

- 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, 

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v 

ochrannom obale. 

5.   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 TU 

6.   Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný 

deň 14-dňovej lehoty. 

7.   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. 

8.   Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne 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. 

9.   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.   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. 



11.  Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej 

predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné 

vrátiť prostredníctvom pošty. 

12. 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. V tomto prípade je 

Predávajúci oprávnený znížiť plnenie za vrátený tovar až  do výšky 100% z hodnoty vráteného tovaru Kupujúcim.  

 

 

  

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

/vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy/ 

 

Komu: 

PREDÁVAJÚCI: ZOE design s.r.o., Ďanová 173, 038 42  Ďanová  e- mail predávajúceho: eshop@farby-textil.eu 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar / poskytnutie nasledujúcej služby *                                                                                                                                                                                                    

  *Nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

Číslo objednávky                                                                     Dátum objednania/prijatia 

 

                         Nemusíte vyplňať,ale urýchli to vybavenie                                                                                                Nemusíte 
vyplňať,ale urýchli to vybavenie 

Meno a priezvisko spotrebiteľa                                            E-mail 

 

 

Adresa spotrebiteľa 

 

 

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu 

 

 

Dátum  

 

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí 
služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám 
odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, 
ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa 
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý 
ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14  

mailto:eshop@farby-textil.eu

