V·EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
V‰eobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.siklienka.sk

âlánok I
Základné ustanovenia
1. Tieto vöeobecné obchodné podmienky (Ôalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvn˝ch
strán vypl˝vajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom
ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho eshop.siklienka.sk (Ôalej len
„e-shop“). VOP sú neoddeliteænou súËasùou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a
predávajúcim na diaæku (Ôalej len „kúpna zmluva").
2. Predávajúcim je spoloËnosù Siklienka s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.Ë. 19548/B, I»O:
35 771 682, DI»: 2020244281, I» DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela
Benkovská Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk, tel.Ë.: 00 421 2 4342 6288 (Ôalej len
"predávajúci").
3. Kupujúcim je kaûdá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar, a to buÔ ako
spotrebiteæ alebo podnikateæ.
4. Kupujúcim spotrebiteæom je v zmysle § 2 písm. a) zák. Ë. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteæa
v znení neskoröích predpisov (Ôalej len zákon o ochrane spotrebiteæa) fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteæskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateæskej
Ëinnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Kupujúcim podnikateæom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. Ë. 513/1991 Zb. Obchodn˝ zákonník
v znení neskoröích predpisov (Ôalej len „Obch. zák.“):
•
•
•
•

osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe ûivnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného neû ûivnostenského oprávnenia podæa
osobitn˝ch predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poænohospodársku v˝robu a je zapísaná do evidencie
podæa osobitného predpisu.

6. E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho eshop.siklienka.sk.
7. Tovarom sú vöetky produkty zverejnené na e-shope.
8. Kupujúci súhlasí s pouûívaním elektronick˝ch prostriedkov, predovöetk˝m e-shopu a e-mailu, na
komunikáciu s predávajúcim.
9. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inöpekcia (SOI)
Inöpektorát SOI pre Bratislavsk˝ kraj
Prievozská 32
P.O.BOX Ë. 5
820 07 Bratislava 27
Te.Ë. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax. Ë. 58 27 21 70

1

âlánok II
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom beûne dodávaného tovaru.
Okrem beûne dodávaného tovaru môûe kupujúci individuálne uzatvoriù s predávajúcim kúpnu
zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podæa osobitn˝ch poûiadaviek kupujúceho,
tovaru urËeného osobitne pre jedného spotrebiteæa (Ôalej len ako „tovar zhotoven˝ na zákazku“).
Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vypl˝vajú osobitné podmienky predaja uvedené
v relevantn˝ch právnych predpisoch a t˝chto obchodn˝ch podmienkach. Záujemca
o zhotovenie tovaru na zákazku môûe svoje poûiadavky a ûiadosù o spracovanie cenovej ponuky
zaslaù predávajúcemu e-mailom na info@siklienka.sk.
2. Tovar ponúkan˝ predávajúcim je moûné objednaù prostredníctvom elektronického
objednávkového formulára nachádzajúceho sa na e-shope prevádzkovateæa, e-mailom alebo
telefonicky.
3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, ûe vybran˝ tovar
umiestni do koöíka kliknutím „Pridaù do koöíka“. Po ukonËení nákupu sa kupujúci kliknutím na
ikonu nákupného koöíka dostane na obsah nákupného koöíka, ktor˝ obsahuje rekapituláciu
objednávky a moûnosù aktivovaù (uplatniù) kupón. Kliknutím na „DokonËenie nákupu“ sa
kupujúci dostane na podstránku, na ktorej vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy.
Kliknutím na „œalej“ na dostane na podstránku, na ktorej vyberie spôsob platby. Následne
kupujúci odoöle objednávku kliknutím na „Odoslaù objednávku s povinnosùou platby“.
Kupujúci má moûnosù pred vlastn˝m odoslaním objednávku skontrolovaù a prípadne ju opraviù.
4. Objednávka uskutoËnená e-mailom alebo telefonicky má obsahovaù nasledovné údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

meno a priezvisko kupujúceho
poötová adresa pre doruËenie tovaru
telefónne Ëíslo alebo e-mail
objednávací kód tovaru alebo presn˝ názov tovaru
poËet kusov z kaûdej poloûky tovaru
dátum vystavenia objednávky
spôsob platby
spôsob dopravy

a v prípade podnikateæa aj:
•
•
•

I»O, DI» a I» DPH spoloËnosti
kontaktnú osobu a telefón
fakturaËnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

5. Objednávka uskutoËnená prostredníctvom akéhokoævek prostriedku diaækovej komunikácie je
záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, ûe bol oboznámen˝ s t˝m, ûe súËasùou
objednávky je povinnosù zaplatiù kúpnu cenu.
6. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom. DoruËením potvrdenia o prijatí objednávky sa
kúpna zmluva eöte nepovaûuje za uzatvorenú. Po doruËení objednávky preverí predávajúci
dostupnosù tovaru a následne e-mailom odoöle kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení kúpnej
zmluvy. DoruËením potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva povaûuje za
uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniù alebo zruöiù ju moûno len na základe
dohody oboch zmluvn˝ch strán, t˝chto obchodn˝ch podmienok alebo zo zákonn˝ch dôvodov.
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âlánok III
Storno objednávky
1. Kupujúci má právo stornovaù eöte nevyexpedovanú elektronickú alebo telefonickú objednávku
bez udania dôvodu a bezplatne zaslaním e-mailu na info@siklienka.sk. Pri storne objednávky je
potrebné uviesù základné údaje o objednávke, a to hlavne jej Ëíslo, dátum odoslania a meno
a priezvisko (názov) kupujúceho.
2. V prípade stornovania uû zaplatenej objednávky kupujúcim, je predávajúci povinn˝ vrátiù
vopred zaplatené peÚaûné prostriedky do 14 dní odo dÚa doruËenia oznámenia o stornovaní
objednávky zo strany kupujúceho, a to na úËet kupujúceho, cez ktor˝ bola realizovaná platba.
3. Objednávku, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného na zákazku je moûné stornovaù do
24 hodín od objednania.

âlánok IV
UÏívateºsk˘ úãet
1. Kupujúci má moûnosù vytvoriù si registráciou na e-shope uûívateæsk˝ úËet. V uûívateæskom úËte
má kupujúci uloûené svoje osobné údaje, ktoré môûe aktualizovaù a zmeniù a údaje
o objednávkach.

âlánok V
Práva a povinnosti zmluvn˘ch strán
1. Zmluvn˝mi stranami sú predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinn˝:
•
•

prevziaù objednan˝ tovar v mieste urËenia,
zaplatiù za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu v lehote splatnosti, vrátane
nákladov na doruËenie tovaru, pokiaæ sa zmluvné strany nedohodli, ûe náklady na
doruËenie tovaru znáöa predávajúci.

3. Predávajúci je povinn˝:
•
•

dodaù kupujúcemu tovar v poûadovanej kvalite, mnoûstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovarom zaslaù kupujúcemu originál faktúry – daÚov˝ doklad a návod na
pouûitie.

âlánok VI
Cenové podmienky
1. Ceny jednotliv˝ch produktov zobrazen˝ch na stránkach internetového obchodu sú aktuálne
a platné. Uvádzané sú vrátane DPH, keÔûe predávajúci je jej platcom.
2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypoËítaná individuálne na základe ûiadosti
v závislosti od poûiadaviek záujemcu.
3. Predávajúci je viazan˝ svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po cel˝ Ëas zverejnenia tovaru
v e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviù ceny tovarov uvedené
na e-shope s t˝m, ûe nové ceny sú pre kupujúceho platné dÚom ich uverejnenia.
Takáto úprava ceny sa nevzùahuje na tovary kupujúcim uû objednané.
4. KoneËná cena, zobrazená pred odoslaním objednávky, je vrátane vöetk˝ch daní a poplatkov,
prepravného a balného.
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5. Kupujúci, ktor˝ disponuje zæavov˝m kupónom, je oprávnen˝ uplatniù jeden zæavov˝ kód pri
jednej objednávke, a to jednorazovo. Po uplatnení zæavového kódu bude tento deaktivovan˝.
6. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielan˝ originál faktúry – daÚov˝ doklad a návod na pouûitie.
Originál faktúry zároveÚ slúûi ako dodací a záruËn˝ list.

âlánok VII
Prepravné a balné
1. Objednan˝ tovar bude kupujúcemu dodan˝ v rámci SR zvolen˝m spôsobom dopravy, a to
•
•

Kuriérom Remax do 1 pracovného dÚa od expedovania za cenu 6,50 eur
Kuriérom GLS do 3 aû 4 pracovn˝ch dní od expedovania za cenu 4,50 eur
(ceny sú uvedené s DPH)

2. Predávajúci dodáva tovar v˝luËne na území SR. Do in˝ch krajín tovar nedodáva.

âlánok VIII
Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinn˝ zaplatiù predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane
nákladov na doruËenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
2. Kupujúci si môûe zvoliù z nasledovn˝ch spôsobom platby:
•

•

na dobierku
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra. Cena za platbu na
dobierku je zahrnutá v cene dopravy.
cez platobnú bránu Cardpay
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom platobnej karty cez platobnú
bránu Cardpay.

âlánok IX
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodaù tovar, ktor˝ je na sklade, v lehote do 3 pracovn˝ch dní odo dÚa
potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy a tovar, ktor˝ nie je na sklade, priËom v e-shope je
oznaËen˝ ako „na objednávku“, v lehote do 15 pracovn˝ch dní. Tovar sa povaûuje za dodan˝
odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu. O expedovaní bude kupujúci upovedomen˝
e-mailom.
2. Predávajúci nezodpovedá za omeökanie dodania tovaru z dôvodu, ûe kupujúci uviedol
nesprávnu adresu pre doruËenie alebo kontaktné údaje a z dôvodu na strane prepravcu.
3. Pokiaæ nie je moûné tovar dodaù v uvedenej lehote, môûu sa zmluvné strany dohodnúù na
poskytnutí dodatoËnej lehoty na plnenie.
4. Tovar vyroben˝ na zákazku bude kupujúcemu dodan˝ v lehote dohodnutej medzi zmluvn˝mi
stranami.
5. Kupujúci je povinn˝ prevziaù tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo
zabezpeËiù, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
6. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú ökodu
dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri
preberaní tovaru skontrolovala, Ëi obal, v ktorom je tovar zabalen˝, nie je poökoden˝. V prípade
jeho poökodenia môûe kupujúci odmietnuù prevzatie tovaru alebo tovar prevziaù a priamo na
mieste spísaù s kuriérom záznam o zisten˝ch vadách spôsoben˝ch poËas prepravy.
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7. V prípade, ûe kupujúci zistí poökodenie tovaru alebo inú vadu aû po jeho prevzatí, je potrebné
túto skutoËnosù oznámiù bez zbytoËného odkladu e-mailom na info@siklienka.sk.
8. Ak kupujúci neprevezme objednan˝ tovar v dohodnutom Ëase, predávajúci je oprávnen˝
poûadovaù poplatok za uskladnenie v súlade so zákonom.

âlánok X
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva ‰kody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré urËil.
2. NebezpeËenstvo ökody na tovare prechádza na kupujúceho v Ëase, keÔ prevezme tovar od
predávajúceho.

âlánok XI
Odstúpenie od zmluvy
1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktor˝m je spotrebiteæ, sa riadi prísluön˝mi ustanoveniami
zákona Ë. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteæa pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluûieb na
základe zmluvy uzavretej na diaæku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkov˝ch priestorov
predávajúceho.
2. Spotrebiteæ je oprávnen˝ aj bez uvedenia dôvodu odstúpiù od zmluvy uzavretej na diaæku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkov˝ch priestorov predávajúceho do 14 dní odo dÚa
prevzatia tovaru.
3. Spotrebiteæ v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) a e) zákona Ë. 102/2014 Z. z. nemôûe odstúpiù okrem
iného od zmluvy, predmetom ktorej je
a.

predaj tovaru zhotoveného podæa osobit˝ch poûiadaviek kupujúceho, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru urËeného osobitne pre jedného kupujúceho
(tovar na zákazku)
b. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktor˝ nie je vhodné vrátiù z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienick˝ch dôvodov a ktorého ochrann˝ obal bol po
dodaní poruöen˝.
Z uvedeného vypl˝va, ûe spotrebiteæ nemôûe vrátiù tovar, ktor˝ bol zhotoven˝ na zákazku
a tovar, ktor˝ je uzatvoren˝ v ochrannom obale, ako napríklad kozmetické produkty, produkty
na lieËbu jaziev a chladiace plátky.
4. Spotrebiteæ môûe odstúpiù od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred zaËatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
5. Spotrebiteæ môûe uplatniù právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo e-mailom. Spotrebiteæ môûe pouûiù formulár na odstúpenie od zmluvy.
6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je moûné zaslaù v listinnej forme na adresu
Siklienka s.r.o., Mierová 111, 821 05 Bratislava
alebo zaslaù e-mailom na info@siklienka.sk.
7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povaûuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledn˝ deÚ uvedenej lehoty.
8. Spotrebiteæ je povinn˝ najneskôr do 14 dní odo dÚa odstúpenia od zmluvy zaslaù tovar späù
predávajúcemu. Lehota sa povaûuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdan˝ na prepravu
najneskôr v posledn˝ deÚ lehoty. Spotrebiteæ zaöle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu:
Siklienka s.r.o., Mierová 111, 821 05 Bratislava
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9. Predávajúci je povinn˝ bez zbytoËného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dÚa doruËenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiù spotrebiteæovi vöetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s Úou. Zmluvné strany sa môûu dohodnúù, ûe miesto vrátenia
kúpnej ceny predávajúci vymení vráten˝ tovar za in˝ tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinn˝ vrátiù
spotrebiteæovi platby pred t˝m, ako mu je tovar doruËen˝ alebo k˝m spotrebiteæ nepreukáûe
zaslanie tovaru späù predávajúcemu, ibaûe predávajúci navrhne, ûe si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
11. Predávajúci nie je povinn˝ uhradiù spotrebiteæovi dodatoËné náklady, ak si spotrebiteæ v˝slovne
zvolil in˝ spôsob doruËenia od predávajúceho, ako je najlacnejöí beûn˝ spôsob doruËenia
ponúkan˝ predávajúcim. DodatoËn˝mi nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doruËenie, ktoré si zvolil spotrebiteæ, a nákladmi na najlacnejöí beûn˝ spôsob doruËenia
ponúkan˝ predávajúcim.
12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáöa spotrebiteæ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteæ zodpovedá za zníûenie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom in˝m spôsobom, neû ak˝ je potrebn˝ na zistenie
povahy, vlastnosti a funkËnosti. Predávajúci upozorÚuje, ûe ötítky nachádzajúce sa na textiln˝ch
produktoch sú jeho súËasùou, a preto ich spotrebiteæ nemá odstraÚovaù. V prípade, ûe vráti
textiln˝ produkt, na ktorom je tento ötítok odstrihnut˝, môûe predávajúci ûiadaù o nahradenie
zníûenia hodnoty tovaru.
14. Predávajúci odporúËa kupujúcemu tovar vrátiù v pôvodnom obale, Ëím sa zabezpeËí jeho
bezpeËná preprava, prípadne poistiù tovar, ktor˝ je predmetom vrátenia. Riziko vzniku ökody na
tovare, ktor˝ je predmetom vrátenia znáöa kupujúci aû do okamihu prevzatia tohto tovaru
predávajúcim.
15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebraù tovar zaslan˝ kupujúcim na dobierku.
16. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateæom sa spravuje prísluön˝mi ustanovenia Obch. zák.

âlánok XII
Rie‰enie sporov
1. Právne vzùahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s pouûívaním
internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzùahu sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
2. ÚËastníci tohto právneho vzùahu sa dohodli, ûe v prípade vzniku sporu je daná právomoc
súdom Slovenskej republiky.
3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteæom, je spotrebiteæ
oprávnen˝ obrátiù sa na predávajúceho so ûiadosùou o nápravu, ak nie je spotrebiteæ spokojn˝ so
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, ûe predávajúci poruöil jeho práva.
éiadosù o nápravu je moûné zaslaù elektronickou poötou na e-mail info@siklienka.sk alebo
poötou na adresu predávajúceho. Pokiaæ predávajúci na ûiadosù odpovedal zamietavo alebo na
Úu neodpovedal do 30 dní odo dÚa jej odoslania, spotrebiteæ má právo podaù návrh na zaËatie
alternatívneho rieöenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho rieöenia sporov.
4. Podmienky alternatívneho rieöenia sporu upravuje zákon Ë. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
rieöení sporov.
5. Spotrebiteæ môûe podaù návrh na zaËatie alternatívneho rieöenia sporu na prísluön˝ subjekt
alternatívneho rieöenia sporov, ktor˝m je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom
Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inöpekcia
(www.soi.sk).
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6. Spotrebiteæ môûe podaù sùaûnosù aj prostredníctvom platformy alternatívneho rieöenie sporov
RSO, prevádzkovanou EÚ. Sùaûnosù moûno podaù vyplnením online formulára na stránke
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show. Právo voæby
spomedzi subjektov alternatívneho rieöenia sporov má spotrebiteæ.
7. Rieöenia sporov niektor˝m zo subjektov alternatívneho rieöenia sporov sa môûe domáhaù len
spotrebiteæ.
8. Subjekt alternatívneho rieöenia sporov môûe návrh odmietnuù v zákonom stanoven˝ch
prípadoch, napríklad ak vyËíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá
spotrebiteæ návrh po uplynutí jedného roka odo dÚa doruËenia zamietavej odpovede
predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dÚovej lehoty na vyjadrenie k ûiadosti.
9. Alternatívne rieöenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho rieöenia sporov môûe
od spotrebiteæa ûiadaù poplatok za zaËatie alternatívneho rieöenia sporu maximálne do v˝öky 5
eur.
10. Subjekt alternatívneho rieöenia sporov postupuje pri alternatívnom rieöení sporu tak, aby bol
spor Ëo najr˝chlejöie vyrieöen˝, predchádza zbytoËn˝m prieùahom, koná hospodárne a bez
zbytoËného a neprimeraného zaùaûovania strán sporu a in˝ch osôb; ak je to moûné, pri
komunikácii vyuûíva najmä telefonick˝ kontakt a elektronické prostriedky.
11. Subjekt alternatívneho rieöenia sporov ukonËí alternatívne rieöenie sporu do 90 dní odo dÚa jeho
zaËatia. V osobitne zloûit˝ch prípadoch môûe subjekt alternatívneho rieöenia sporov lehotu
podæa prvej vety predÂûiù o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho rieöenia sporov je
povinn˝ o kaûdom predÂûení lehoty podæa druhej vety bezodkladne informovaù strany sporu
spolu s uvedením dôvodu predÂûenia lehoty.
12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho rieöenia sporov
na základe skutoËností, ktoré zistí pri alternatívnom rieöení sporu, dospeje k odôvodnenému
záveru, ûe predávajúci poruöil práva spotrebiteæa podæa predpisov na ochranu práv
spotrebiteæa, ukonËí alternatívne rieöenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného
stanoviska.

âlánok XIII
ZodpovednosÈ predávajúceho za vady a reklamaãné podmienky
1. Zodpovednosù predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia prísluön˝mi
ustanoveniami reklamaËného poriadku prijatého prevádzkovateæom a zverejnenom na
internetovej stránke eshop.siklienka.sk.

âlánok XIV
PlatnosÈ zmluvy
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu urËitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch
zmluvn˝ch strán vypl˝vajúcich z kúpnej zmluvy a t˝chto obchodn˝ch podmienok, ktoré sú jej
neoddeliteænou súËasùou.

âlánok XV
Ochrana osobn˘ch údajov
1. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s Vöeobecn˝m nariadením o ochrane
údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobn˝ch údajov v znení neskoröích predpisov.
2. Podmienky spracúvania osobn˝ch údajov prevádzkovateæom sú öpecifikované na internetovej
stránke eshop.siklienka.sk v sekcii Ochrana osobn˝ch údajov.
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âlánok XVI
Závereãné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu
eshop.siklienka.sk v deÚ odoslania objednávky kupujúcim.
2. Prevádzkovateæ si vyhradzuje právo kedykoævek zmeniù tieto obchodné podmienky, pokiaæ si to
bude vyûadovaù zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
3. Právne vzùahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteæom v˝slovne neupravené t˝mito
obchodn˝mi podmienkami sa riadia prísluön˝mi ustanoveniami zák. Ë. 40/1964 Zb. ObËiansky
zákonník v znení neskoröích predpisov (Ôalej len „ObË. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteæa,
zákona Ë. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteæa pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluûieb na
základe zmluvy uzavretej na diaæku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkov˝ch priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektor˝ch zákonov v znení neskoröích právnych
predpisov, ako aj in˝mi súvisiacimi predpismi.
4. Právne vzùahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateæom v˝slovne neupravené t˝mito
obchodn˝mi podmienkami sa riadia podæa prísluön˝ch ustanovení Obchodného zákonníka.
5. Predávajúci neprijal ûiaden kódex správania sa.
6. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre
prevádzkovateæa internetového obchodu eshop.siklienka.sk, priËom sú chránené v zmysle
zákona 185/2015 Z. z. Autorsk˝ zákon v znení neskoröích právnych predpisov. Bez súhlasu
autora je zakázané toto autorské dielo ak˝mkoævek spôsobom pouûiù, a to najmä, nie vöak
v˝luËne, kopírovaù, zverejÚovaù, meniù, upravovaù, rozöirovaù a inak zneuûívaù.
7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosù a úËinnosù dÚa 01.03.2018.
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