
1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI 

Predávajúci: 

 

Obchodn 

é meno: 
Wagner Vladimír 

Sídlo: Na Šefranici 20, Ţilina, 010 

01 

IČO: 33350183, 

IČ DPH: SK1021541500 

 

 

 
 

Zapísaná v: 

 
 

Spoločnosť je zapísaná 

v Ţivnostenskom 

registri 

Okresného úradu 

Ţilina, registrácia č. 

511-9952 

Zastúpená: konateľom: Vladimír Wagner 

 

 
(ďalej ako „predávajúci“) 

 

Adresa prevádzkarne (predajne): 

Vladimir 

Wagner 

Radničná 1 

Ţilina, 010 01 

Slovenská 

republika 

 

Zodpovedný vedúci: Vladimír Wagner 

Kontakt: 

drevenesachy@drevenesachy.sk 

 

 

 

Kontaktné údaje: 

Telefónne číslo: 0911 276 235, 0904 261 365 

E-mail: drevenesachy@drevenesachy.sk 

 

Adresa, na ktorej môţe kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťaţnosť alebo iný podnet: 

Vladimír 

Wagner 

Radničná 1 

Ţilina, 01001 

Slovenská 

republika 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Ţilinský kraj 

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 01179 Ţilina 1 

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

fax č. 041/763 21 39 

 

Objednávka 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúci kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za 

záväzné povaţujeme potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové. 

 
 

Cena je vrátane 20 % DPH. 

Dodacie podmienky 

Našou snahou je dodať Vami zvolený produkt v čo najkratšom čase, záleţiac od skladových zásob a prevádzkových moţností firmy. Nakoľko sú 

mnohé predmety vyrábané výsostné ručne, ich beţná dodacia doba je do 3 dni, vo výnimočných prípadoch týţdeň. Zásielky posielame kuriérskou 
spoločnosťou DPD. 

Šachy dôkladne balíme do prepravných boxov vystlaných bublinkovou fóliou. 

Poštovné je podľa veľkosť:  Menšie šachy (Magnetické šachy) – 4,99 

                                              Stredné šachy (Ambasador) – 5,99 

                                              Veľké šachy (Cézar) – 6,99 
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Reklamácia 

Kupujúci ma právo vrátiť tovar do 14 dni odo dňa obdrţania. Všetok ponúkaný tovar dodávame v originálnom balení a expedícii tovaru venujeme 

mimoriadnu starostlivosť. V prípade, ak by ste však obdrţali tovar poškodený, v nezodpovedajúcej kvalite alebo mnoţstve, riaďte sa prosím 

nasledujúcimi pokynmi: V prípade, ak obdrţíte zásielku v poškodenom obale, zásielku nepreberajte a informujte nás o tejto skutočnosti najneskôr do 
dvoch dní. 

V prípade, ak zistíte, ţe tovar nie je v poriadku aţ po rozbalení zásielky, informujte nás o tejto skutočnosti e-mailom na adrese 

drevenesachy@drevenesachy.sk a to najneskôr do dvoch dní od obdrţania zásielky. 

 Zodpovednosť za vady predanej veci 

 
(1) Ak ide o vadu, ktorú moţno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť. 

(2) Kupujúci môţe namiesto odstránenia vady poţadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu 

nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závaţnosť vady. 

(3) Predávajúci môţe vţdy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezavädnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závaţné ťaţkosti. 

 

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemoţno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne uţívať 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 nemôţe pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne uţívať. 

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 

 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluţieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 
1) Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá 
výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a 

spotrebiteľa, najmä vyuţitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 

 
 

(2) Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely tohto zákona rozumie 
zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom 

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je 
prevádzkovým priestorom predávajúceho, 

b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom 
predávajúceho, 

c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej 

komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré 
nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo 

d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. 

(3) Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva, 

a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo 

b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie sluţby. 

(4) Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodávať 

spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar alebo poskytovať sluţbu počas predplateného obdobia a 
spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku alebo poskytnutie sluţby cenu za príslušné časové obdobie. 

(5) Doplnkovou zmluvou sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda 

tovar alebo je mu poskytnutá sluţba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo sluţba poskytovaná 
predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo moţné predvídať s 

prihliadnutím na účel zmluvy, ţe spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy. 

(6) Prevádzkovými priestormi sa na účely tohto zákona rozumie prevádzkareň17) alebo iný priestor, kde 
predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie. Na účely tohto zákona sa za 

prevádzkareň nepovaţujú prevádzkové priestory vyuţívané predávajúcimi a organizátormi predajných akcií na 
organizovanie a uskutočňovanie jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít. 

(7) Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umoţňuje spotrebiteľovi alebo 

predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umoţňujúcim ich pouţitie v budúcnosti na 

časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umoţňuje nezmenené reprodukovanie uloţených 
informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. 

 
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred 

tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 
alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18) 

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter sluţby v rozsahu primeranom pouţitému prostriedku komunikácie 

a tovaru alebo sluţbe, 

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci 
koná, 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôleţité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, 
najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, 
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d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môţe spotrebiteľ uplatniť 
reklamáciu tovaru alebo sluţby, podať sťaţnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v 
písmene b), 

e) celkovú cenu tovaru alebo sluţby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak 

vzhľadom na povahu tovaru alebo sluţby nemoţno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, 

ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky 
nemoţno určiť vopred, skutočnosť, ţe do celkovej ceny môţu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak 

ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o 

celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺţka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak 
túto cenu nemoţno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, 

f) cenu za pouţitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je moţné vyuţiť na účely uzavretia zmluvy, ak 
ide o číslo sluţby so zvýšenou tarifou, 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo 
poskytnúť sluţbu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťaţností a podnetov 
spotrebiteľov, 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva 
na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy 
podľa prílohy č. 3, 

i) informáciu o tom, ţe ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru 
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, 
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je moţné vrátiť prostredníctvom pošty, 

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie 
podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o sluţbách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný 
súhlas podľa § 4 ods. 6, 

k) informáciu o tom, ţe spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, 
za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo sluţby podľa všeobecného predpisu,19) 

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa 

prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj 
informáciu o existencii a podmienkach pomoci a sluţbách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru 
alebo poskytnutí sluţby, ak sa taká pomoc poskytuje, 
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodrţiavať, a o 

spôsobe, akým sa môţe spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, 

o) informáciu o dĺţke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na 
dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlţuje jej platnosť, aj informáciu o 
podmienkach vypovedania zmluvy, 

p) informáciu o minimálnej dĺţke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy 
vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, 

q) informáciu o povinnosti  spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť  inú finančnú zábezpeku na 

ţiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre 
spotrebiteľa taký záväzok, 

r) informáciu o funkčnosti   vrátane pouţiteľných   technických   ochranných   opatrení   na   zabezpečenie 
elektronického obsahu, ak je to vhodné, 

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo 
je rozumné očakávať, ţe o nich vie, ak je to vhodné, 

t) informáciu o moţnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 
sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia 
sporov,21b) prostredníctvom ktorej môţe spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

(2) Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným pouţitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa 
tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné, 

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom 
spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 

(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím 
zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

(4) Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) aţ j) sa povaţuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci 
poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 
uvedené v prílohe č. 2. 

(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môţu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch 
zmluvných strán. 

(6) Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa 
odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto 
náklady alebo poplatky uhradiť. 

(7) Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa § 
4 ods. 1. 

(8) Dôkazné bremeno splnenia poţiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci. 

 
Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho 

(1) Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňaţnému plneniu, uzatvára 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky 

spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), e), o) a p). 

(2) Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, ţe bol oboznámený s tým, ţe súčasťou 

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo 

aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené 
ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou 
jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, ţe podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 
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(3) Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho 
úkonu, celkovej cene tovaru alebo sluţby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný 
cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú sluţbu uhradiť. 

(4) Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky 
uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o 
spôsoboch platby, ktoré je moţné pouţiť na úhradu za tovar alebo sluţbu. 

(5) Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas 
alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto 

prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) tak, aby mal spotrebiteľ primeranú 
moţnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 poskytne 
predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným pouţitému prostriedku diaľkovej komunikácie. 

 

(6) Ak sa má na základe zmluvy o sluţbách začať poskytovanie sluţby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od 
zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie sluţby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poţiada, 
predávajúci je povinný 

a) poučiť spotrebiteľa o tom, ţe udelením súhlasu so začatím poskytovania sluţby pred uplynutím lehoty na 
odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí sluţby právo na odstúpenie od zmluvy, a 

b) vyţiadať od spotrebiteľa výslovný  súhlas so začatím poskytovania sluţby  pred uplynutím lehoty  na 
odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, ţe spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a). 

(7) V prípade zmluvy o sluţbách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný 
súhlas podľa odseku 6 zaznamenaný na trvanlivom nosiči. 

(8) Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na 
odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný 

a) poučiť spotrebiteľa o tom, ţe udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred 
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a 

b) vyţiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím 
lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, ţe spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a). 

(9) Ustanovenia o elektronickom uzatváraní zmlúv a zadávaní elektronických objednávok podľa osobitného 
predpisu22) nie sú dotknuté. 

 
(1) Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy, musia byť spotrebiteľovi 

na začiatku kaţdého rozhovoru oznámené identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa 

hovor uskutočňuje, v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. b), obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o 
odplatnú zmluvu, aj informácia o povinnosti zaplatiť za tovar alebo sluţbu alebo uhradiť iné náklady a poplatky. 
(2) Zmluva, ktorej náleţitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho podľa 
odseku 1, je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme23) doručené 
predávajúcemu. 

(3) Povinnosť podľa odseku 1 má predávajúci aj vtedy, ak kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na zmenu uzavretej 
zmluvy. 

(4) Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa 
odseku 1 podľa osobitného predpisu.24) 

 
(1) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním 

tovaru alebo do začatia poskytovania sluţby, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na 
trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať 

a) všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na 
trvanlivom nosiči uţ pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a 

b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak 
boli poskytnuté. 

(2) Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na 
inom trvanlivom nosiči 

a) vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy, 

b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak 

boli poskytnuté. 

 
Odstúpenie od zmluvy 

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 
písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí sluţby alebo 

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) aţ dodatočne, najneskôr však do 

12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od 

zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. 

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa 
odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty 
na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. 

(4) Tovar sa povaţuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s 
výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý 
bol dodaný ako posledný, 

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

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

(5) Spotrebiteľ môţe odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty 

na odstúpenie od zmluvy. 

(6) Spotrebiteľ nemôţe odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102#f4049570
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102#f4049571
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102#f4049572


a) poskytnutie sluţby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, 

ţe bol riadne poučený o tom, ţe vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom 

poskytnutí sluţby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu sluţby, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluţby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý 
predávajúci nemôţe ovplyvniť a ku ktorému môţe dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných poţiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo 
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníţeniu akosti alebo skaze, 

e) 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, 
f) predaj tovaru, ktorý môţe byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným 

 

tovarom, 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je 

moţné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôţe 
ovplyvniť, 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údrţby, o ktoré spotrebiteľ výslovne poţiadal predávajúceho; to neplatí 

pre zmluvy o sluţbách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov 

potrebných na vykonanie opravy alebo údrţby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa 
a spotrebiteľ si tieto sluţby alebo tovary vopred neobjednal, 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového 
softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných 
v ochrannom obale, 

k) poskytnutie ubytovacích sluţieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, 

poskytnutie stravovacích sluţieb alebo poskytnutie sluţieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a 
podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto sluţby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s 

výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, ţe bol riadne poučený o tom, ţe vyjadrením tohto 

súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy 

(1) Spotrebiteľ môţe uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 

vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môţe 
pouţiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. 

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povaţuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo 
odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. 

(3) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy povaţuje za 
doručené uplynutím času primeraného pouţitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho 

odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) aţ d) alebo na adresu, 

ktorej zmena bola spotrebiteľovi náleţite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, 
ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemoţno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa 

osobitného predpisu,25) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa povaţuje za doručené dňom jeho odoslania 

predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 
(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umoţňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy pouţitím na to 
určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí 
odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. 

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj kaţdá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, 

od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je moţné poţadovať ţiadne náklady alebo iné platby v 

súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 
a ceny za sluţbu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie sluţby a ak došlo k úplnému poskytnutiu sluţby. 

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. 

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy 

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi 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; tým nie je 
dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. 

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký pouţil 
spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom 
spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované ţiadne ďalšie poplatky. 

(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný 

spôsob doručenia, ako je najlacnejší beţný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa 

rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší beţný spôsob 
doručenia ponúkaný predávajúcim. 

(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný 

spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je moţné tovar odoslať späť 
predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa 
odseku 1. 

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi 

platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáţe zaslanie tovaru 

späť predávajúcemu, ibaţe predávajúci navrhne, ţe si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním 
poverenej osoby. 

(1) Spotrebiteľ 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. To neplatí, ak predávajúci 
navrhne, ţe si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa 
povaţuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102#f4049573


(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie 
alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť aţ do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú 

cenu alebo preddavok za tovar alebo sluţbu. 

(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, ţe ich bude znášať sám, alebo 
ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). 

(4) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníţenie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s 
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ 

nezodpovedá za zníţenie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa 
odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). 

 

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o sluţbách a pred začatím poskytovania sluţieb udelil výslovný súhlas 

podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na 

základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za 
skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia. 

(6) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za 

a) sluţby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého 

plnenia, ak 

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), 

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania sluţby podľa § 4 ods. 6, 

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak 

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu 

podľa § 4 ods. 8, 

2. spotrebiteľ nevyhlásil, ţe bol riadne poučený o tom, ţe vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca 
právo na odstúpenie od zmluvy, alebo 
3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). 

(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 aţ 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od 

zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. 

 

 

 

 
 Alternatívne riešenie sporov (ARS) 

 
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 

domnieva, ţe predávajúci porušil jeho práva, má moţnosť obrátiť sa na predávajúceho so ţiadosťou o nápravu. 

Ak predávajúci na ţiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, 
kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská 
obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená 
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom 

hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo 

voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Kupujúci majú taktieţ moţnosť pouţiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie 

svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môţe na alternatívne riešenie svojho sporu vyuţiť platformu 

RSO, ktorá je dostupná na webovej 
stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri 

predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťaţnosti. Informácie, ktoré predloţí, musia 

byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môţe priloţiť 
dokumenty na podporu svojej sťaţnosti. 

http://www.soi.sk/
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Vladimír Wagner sídlom Na Šefranici 20, Ţilina, 010 01, IČO: 33 350 183 , Zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného úradu Ţilina, Vloţka číslo 511-9952 Kontaktné údaje predávajúceho: 0911 276 235 

 

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami 
a spoločnosťou Vladimír Wagner. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, 

dodacia adresa, IP adresa zákazníka. 

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle: 
- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných 
údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru, 

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely 
plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Vladimír Wagner. 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 
 

3. DOBA ULOŢENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia 

zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, 

telefonicky alebo elektronicky na e-mail obchod@raj-darcekov.sk 

 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ 
 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo: 

- na prístup k osobným údajom 
- na opravu osobných údajov 

- na obmedzenie spracovania osobných údajov 

- na výmaz osobných údajov 
- na prenositeľnosť osobných údajov 
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov 

 
Ak sa domnievate, ţe boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťaţnosť na dozorný úrad. 

 

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto 

údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, ţe k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úloţísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, ţe ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi 

súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu. 

 

Dátum poslednej aktualizácie január 2022 

mailto:obchod@raj-darcekov.sk


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si ţeláte odstúpiť od zmluvy 
 

 

Komu 

 

Meno / Obchodné meno: 

Adresa: 
IČO: 

telefón: 

e-mail: 

 
 

Týmto oznamujem, ţe odstupujem od zmluvy na tento tovar: 

 

 

 

 

 

 

Dátum objednania*: 

 

Dátum prijatia*: 

 

Meno / Obchodné meno*: 

 

Adresa kupujúceho*: 

 
 

Sumu za vrátený tovar / sluţbu si ţelám vrátiť*: 

na bankový účet / IBAN /: SK 

 

 

 

 
 

Dátum*: Podpis kupujúceho: 
 

 

 

 

 
 

*povinný údaj 


