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1. Úvodné ustanovenia 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti účastníkov 
obchodno záväzkového vzťahu, t.j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé 
s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. 
 
V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.  
 
2. Vymedzenie pojmov 
Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu. 
 
Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť 
IZZYSHOP s. r. o. so sídlom: Hronská 137, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Slovenská republika, IČO: 54 
137 284. 
 
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o 
kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, 
spracovaný elektronickým systémom E-shopu. 
  
Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a 
uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti 
predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.  
 
Zmluvou, predmetom ktorej je predaj použitého tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na 
základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. 
 
Vzhľadom na osobitný charakter značkových topánok, tzv. zberateľských kusov je originálna značková 
škatuľa dôležitou súčasťou značkových topánok. Pre zachovanie tzv. zberateľskej hodnoty značkových 
topánok, ako napríklad pri limitovaných edíciách, je zachovanie originálnej značkovej škatule veľmi 
dôležité, pretože bez originálnej škatule môže byť hodnota samotných topánok výrazne znížená. 
Vzhľadom na uvedené sa pre účely týchto VOP za jeden tovar považujú značkové topánky vždy spolu s 
ich originálnou značkovou škatuľou od topánok, ktoré tvoria jeden celok a predávajú sa spolu ako tzv. 
set výrobkov za jednu kúpnu cenu. Tovar je pri dodaní zabalený v tzv. doubleboxe, t. j. topánky sú 
najskôr uložené do originálnej značkovej škatule a následne sú zabelené v druhej ochrannej škatuli. Z 
uvedeného dôvodu druhá, vonkajšia škatuľa predstavuje prepravný obal k tovaru. 
 
Vymedzenie druhov topánok podľa použitia  

 
Módna obuv – na krátkodobé nosenie vonku (chodník, cesta, dopravné prostriedky) alebo vo vnútri. 
Svojou konštrukciou a materiálovým zložením sú určené, navrhnuté a vyrobené na použitie do 
nenáročných podmienok. Tieto topánky nie sú určené pre časté, určite nie každodenné, ale skôr pre 
občasné nosenie. Ich životnosť je až na druhom mieste, prvoradý je vzhľad a prevedenie. 
Vysoko módna obuv – Na krátkodobé nosenie. Materiály a konštrukcie sú vyberané s dôrazom na 
posledné módne trendy. Všetko je podriadené vzhľadu a estetickej hodnote. Použitie 
neštandardných konštrukcií spôsobuje rýchle opotrebovanie, jej životnosť je obmedzená a môže byť 
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výrazne kratšia ako jej záručná doba. Táto obuv je určená predovšetkým do suchého prostredia a je 
nutné predchádzať jej premočeniu, zašpineniu a ostatným negatívnym, najmä mechanickým 
vplyvom. Je určená na príležitostné nosenie.  
Vychádzková obuv – Topánky na bežné nosenie v exteriéri. Klasická konštrukcia bez výraznejších 
módnych prvkov. Dôležitá je u nich životnosť a pohodlie.  
Zimná obuv – Topánky na vonkajšie nosenie v zimnom období. Dobre držia teplo, zväčša majú hrejivú 
podšívku, mohutnejšiu a protišmykovú podošvu. 
Letná obuv – Topánky určené vyslovene k bazénu a na pláž. Rozhodne nie sú na bežné denné 
nosenie.  

 
Vymedzenie materiálov použitých pri výrobe obuvi 

 
Useň (koža) – najpoužívanejší prírodný materiál s ideálnymi vlastnosťami. Prispôsobuje sa tvaru nohy, 
je mäkká, priedušná, má dobré absorpčné schopnosti, avšak nie je plne odolná voči pôsobeniu 
vonkajšej vlhkosti. 
Textil – používa sa na ľahšiu, letnú alebo domácu obuv. Používané aj ako povrchový materiál. Tento 
materiál je priedušný, vyznačuje sa však nižšou, zvyčajne sezónnou životnosťou.  
Syntetické materiály (plasty, koženky, poroméry,...) – tieto materiály svojim vzhľadom často 
pripomínajú useň, ale ich vlastnosti nedosahujú kvalít prírodných usní – priedušnosť, absorpcia, 
prispôsobivosť.  
Guma – materiál využívaný predovšetkým na podrážky obuvi. 

 
Čistenie obuvi - vzhľadom na špecifickosť nami predávané tovaru – limitované tenisky, neodporúčame 
tenisky čistiť doma na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame ich zaniesť do špecializovaných čistiarní, 
ktoré sa zameriavajú na tento druh obuvi a nepríde tak k znehodnoteniu alebo zničeniu tenisiek. 

 
Starostlivosť - Pozor, nech sa Vám topánky nepremočia. Môže to poškodiť ich povrch a deformovať 
tvar. Tenisky odporúčame impregnovať špeciálnym impregnačným sprejom v závislosti od materiálu 
obuvi, a to hneď pred prvým použitím. Pri obúvaní tenisiek odporúčame používať obuvák- zabráni sa 
tak predreniu alebo polámaniu pätovej časti. Tenisky tiež odporúčame nosiť vždy zašnurované a šnúrky 
prevlečené až do poslednej dierky aby sa noha v teniske nehýbala a netrhala sa tak vnútorná podšívka 
tenisky alebo nedošlo k inému poškodeniu tenisky spôsobenému nesprávnou manipuláciou. Je nutné 
zakúpiť si správnu veľkosť obuvi. Pri zakúpení zle sadnúcich tenisiek (väčších alebo menších než je 
potrebné) bude ich životnosť nižšia, budú rýchlejšie opotrebované a hrozí ich poškodenie. 

 
 

Dodanie špecifického tovaru podľa želania zákazníka (t. j. „hľadáš niečo konkrétne, čo nemáme 
dostupné na stránke“)/ personal shopping – pri tomto spôsobe dodania tovaru predajca predpokladá, 
že kupujúci je oboznámený s vlastnosťami tovaru, o ktorý má záujem a všetky vlastnosti, ktoré 
kupujúcemu nie sú známe s predajcom odkomunikoval a informoval sa o nich pred zadaním jeho 
požiadavky do formulára. Predajca len dodá tovar uvedený vo formulári, ktorý kupujúci odoslal.  
 
 
3. Zmluvné strany 
 
Predávajúcim je : 
Obchodné meno: IZZYSHOP s. r. o. 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo:   Hronská 137, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Slovenská republika 
IČO:   54 137 284 
DIČ:    2121574653 
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IČ DPH:   SK2121574653 
Zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
    oddiel: Sro, vložka číslo: 42246/S 
Zastúpený:   konateľom: Attila Baláž 
(ďalej ako „predávajúci“)   
 
Kontaktné údaje: 
Telefónne číslo: 421 917 352 510 
E-mail: info@izzyshop.eu  
www.izzyshop.eu 
 
Kupujúcim (objednávateľom) je: podnikateľ - osoba, ktorá v mene podnikateľa odoslala elektronickú 
objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.   
(ďalej ako „kupujúci“) 
 
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná 
strana“) 
 
4. Predmet zmluvy 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a 
umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP. Kupujúci sa 
zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu. 
 
5. Množstvo, akosť a vyhotovenie tovaru 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar, ktorý je použitý v množstve, akosti 
a vyhotovení v súlade  a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá  obsahuje informácie o kupujúcom, 
o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Vlastnosti a popis tovaru 
je uvedený pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, 
ktorá má charakter predlohy. 
 
Vzhľadom na osobitný charakter značkových topánok, tzv. zberateľských kusov je originálna značková 
škatuľa dôležitou súčasťou značkových topánok. Pre zachovanie tzv. zberateľskej hodnoty značkových 
topánok, ako napríklad pri limitovaných edíciách, je zachovanie originálnej značkovej škatule veľmi 
dôležité, pretože bez originálnej škatule môže byť hodnota samotných topánok výrazne znížená. 
Vzhľadom na uvedené sa pre účely týchto VOP za jeden tovar považujú značkové topánky vždy spolu 
s ich originálnou značkovou škatuľou od topánok, ktoré tvoria jeden celok a predávajú sa spolu ako 
tzv. set výrobkov za jednu kúpnu cenu. 
 
Každý predávaný tovar obsahuje štítok, ktorý má špecifické logo predávajúceho. Uvedené jedinečné 
špecifické logo slúži ako pomôcka pre overenie pravosti vráteného tovaru v prípade odstúpenia od 
zmluvy zo strany kupujúceho. V prípade, že kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy, kupujúci 
by mal vrátiť tovar aj so štítkom, ktorý obsahuje uvedené špecifické logo predávajúceho. 
 

6. Postup uzavretia zmluvy 
Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, 
vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané 
kupujúcemu na ním uvedenú E-mailovú adresu.   
 
Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným 
elektronickým potvrdením objednávky predávajúcim. 
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6.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným 
potvrdením predávajúcim, a to zaslaním e-mailovej správy na: info@izzyshop.eu. 
 
Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že stornovať/zrušiť už 
potvrdenú objednávku, je možné prostredníctvom e-mailu a len so súhlasom predávajúceho, pričom 
kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní 
právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, ak v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k 
vynaloženiu preukázateľných nákladov, pričom ide o tovar, ktorý nie je bežne predajný alebo žiadaný 
zo strany zákazníkov. 
 
6.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho 
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť s následkom 
dohody o zrušení tejto zmluvy alebo jej časti v týchto prípadoch: 
• v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (napr. z dôvodu nefunkčnosti, 

nedostupnosti alebo chybne uvedenej e-mailovej adresy, telefónneho čísla a pod.); 
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena; 
• v prípade technického zlyhania, poruchy portálu e-shopu,  
• v prípade zjavnej chyby v písaní alebo počítaní a inej zrejmej nesprávnosti; 
• v prípade vypredania zásob. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať 
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, pričom sa má za to, že zmluva zatiaľ nebola uzavretá.  

7. Kúpna cena 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke 
elektronického obchodu. Cena tovaru je uvádzaná v mene: EUR. V súlade s príslušným účtovnými 
právnymi predpismi, si zmluvné strany budú účtovať  kúpnu cenu s alebo bez  DPH. Kúpna cena je 
dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cenách, a to 
dohodu zmluvných strán o výške kúpnej ceny. 
 
Za tovar zakúpený v našom e-shope je možné platiť len kartou prostredníctvom služby CardPay.  
 
Informácia pre držiteľa karty:  
Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál 
Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. 
Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.  
 
Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte 
druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačítko objednávka s povinnosťou 
platby budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí 
zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a exspiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete 
notifikáciu o úspešnej realizácii platby. 
 
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára a počas  platby, 
slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím 
osobám ani inak komerčne využívané. 
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Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním elektronických faktúr alebo iných 
elektronických účtovných dokladov na ním uvedený E-mail v elektronickej forme. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci doručí objednaný tovar až po pripísaný celej kúpnej ceny na 
účet predávajúceho. Pokiaľ nebude splatná kúpna cena za dodaný tovar uhradená v plnej výške, má 
predávajúci tiež právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v 
plnej výške. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s riadnou úhradou celej kúpnej ceny, 
je predávajúci oprávnený účtovať si popri kúpnej cene aj úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške 
aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania, ktorá je stanovená podľa § 369 ods. 2  a § 369a 
Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z. 
 
8. Miesto dodania tovaru 
Ak sa zmluvné strany písomne (e-mailom) nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho 
odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom predávajúci umožní kupujúcemu 
uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Tovar bude dostatočne označený ako zásielka pre 
kupujúceho. 
 
9. Spôsoby doručenia tovaru a čas dodania tovaru 
Tovar zakúpený v e-shope doručujeme len prostredníctvom služby EXPRES KURIÉR na adresu 
(Slovenská pošta), pričom lehota doručenia tovaru je obvykle do 2-3 pracovných dní odo dňa 
odovzdania tovaru prepravcovi. 
 
Doručenie zadarmo máte len v prípade, ak cena objednávky presahuje hodnotu 40 EUR, a ak sa má 
tovar doručiť na územie Slovenskej republiky alebo Českej republiky. 
 
Dodanie tovaru na územie iných štátov je možné len v rozsahu možnosti daného voliteľného poľa podľa 
toho, do ktorého štátu sa má tovar doručiť.  
 
V časti „Spôsob dodania“ - Expres kuriér na adresu – sa zobrazí výška aktuálnej ceny poplatku za 
dodanie podľa toho, do ktorého štátu sa má tovar doručiť. 
 
Tovar dodávame do všetkých štátov, ktoré sú dostupné na výber v rámci možnosti daného voliteľného 
poľa ohľadom štátu, do ktorého sa má tovar doručiť.  
 
Predávajúci sa bude snažiť dodať Vám tovar čo možno v najkratšom čase. Ak ide o tovar, ktorý má 
predávajúci „skladom“, dodáme Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. Ak 
objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, 
budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný 
dodatočný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar 
nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej 
ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. 
 
Ak bude pri tovare uvedené „na objednávku“ (alebo slovné spojenie podobného významu) bude cena 
tovaru a lehota na dodanie tovaru ešte dodatočne určená a po ich reálnom zistení budeme kupujúceho 
obratom informovať e-mailom. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar sa obstaráva, čo má za 
následok, že lehota dodania a jeho cena závisí od predajcu. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v 
dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám 
budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. 
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V prípade predĺženia dodacej lehoty napríklad z dôvodu, že sa tovar nepodarilo zabezpečiť alebo že sa 
výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo že došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, 
neodvrátiteľnej udalosti, vis major (vyššia moc) budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za 
účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.  
 
Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. K dodacej lehote 
treba preto pripočítať dni, počas ktorých trvá doručenie prostredníctvom daného prepravcu. O tom, 
že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar 
nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom 
balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.  
  
Predávajúci a prepravná spoločnosť je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS 
správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom 
plnenia zmluvy predávajúci poskytne údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti alebo doručovateľovi.  
 
10. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Pokiaľ nebude 
splatná kúpna cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie 
dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná kúpna cena uhradená v plnej výške. 
 
11. Obaly a balenie 
Predávajúci si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje. Predmet kúpy bude zabalený 
obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  
 
Vzhľadom na osobitný charakter značkových topánok, tzv. zberateľských kusov je originálna značková 
škatuľa dôležitou súčasťou značkových topánok. Pre zachovanie tzv. zberateľskej hodnoty značkových 
topánok, ako napríklad pri limitovaných edíciách, je zachovanie originálnej značkovej škatule veľmi 
dôležité, pretože bez originálnej škatule môže byť hodnota samotných topánok výrazne znížená. 
Vzhľadom na uvedené sa pre účely týchto VOP za jeden tovar považujú značkové topánky vždy spolu s 
ich originálnou značkovou škatuľou od topánok, ktoré tvoria jeden celok a predávajú sa spolu ako tzv. 
set výrobkov za jednu kúpnu cenu. Tovar je pri dodaní zabalený v tzv. doubleboxe, t. j. topánky sú 
najskôr uložené do originálnej značkovej škatule a následne sú zabelené v druhej ochrannej škatuli. 
Z uvedeného dôvodu druhá, vonkajšia škatuľa predstavuje prepravný obal k tovaru. 
 
Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia 
skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že 
tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol 
o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo 
nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu 
alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.  
 
12. Doklady vzťahujúce sa na tovar 
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri 
dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku (v prípadoch, kde je to potrebné). 
 
13. Nebezpečenstvo škody na tovare 
Na otázky týkajúce sa nebezpečenstva škody na tovare sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 455 - 457 
Obchodného zákonníka. 
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14. Zodpovednosť za vady tovaru 
Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú 
nároky zo zodpovednosti za vady. Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho 
bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje: 
- kópiu účtovného dokladu 
- kópiu záručného listu, ak Vám bol vydaný 
- názov  tovaru 
- dátum dodania tovaru 
- opis vady tovaru a ako sa prejavuje  
- voľbu nároku. 
 
Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že v prípade tovarov upravovaných na mieru 
kupujúceho, nebude možné odstúpiť od tejto zmluvy. 
 
15. Záruka za akosť 
Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu 
spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé 
vlastnosti.  
 
Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením 
predávajúceho vo forme: 
- zmluvy – dohody zmluvných strán, napríklad aj vo forme e-mailovej komunikácie, 
- poskytnutého Záručného listu, v ktorom je uvedená doba záruky vzťahujúca sa daný tovar, 
- vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho 

obale. 
 
Dĺžka záručnej doby týkajúca sa konkrétneho tovaru záleží od jej vymedzenia v zmluve alebo v 
záručnom liste, v prípade, že Vám bol poskytnutý. 
 
16. Záverečné ustanovenia 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP  ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi 
zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretou na diaľku všeobecne záväznými predpismi 
platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
 
Zmluvné strany sa môžu napr. prostredníctvom Emailovej komunikácie dohodnúť aj na odlišných 
ustanoveniach ako sú tieto VOP. Písomné odchylné dojednania zmluvných strán, dojednané napr. 
prostredníctvom Emailovej komunikácie majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 
 
Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení týchto VOP, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. 
 
Predávajúci výslovne vyhlasuje, že nezodpovedá za stratu programov a dát pri oprave či výmene 
tovaru, v ktorom sa tieto programy alebo dáta nachádzajú. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych 
zmien. 
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Všetky prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim 
rozhodne príslušný slovenský súd. 
 
Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 8.8.2022 
 
Okamihom, keď kupujúci klikne na odkaz "objednávka s povinnosťou platby", má sa za to, že kupujúci 
je plnoletá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby-kupujúceho, ktorá sa riadne oboznámila 
so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne 
sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody 
zmluvných strán. 
 
 


