VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
www.marietakovacova.sk

1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy
medzi kupujúcim a spoločnosťou
Kover, s. r. o.
Boldocká 1
903 01 Senec
IČO: 44991614 DIČ: 2022897338, zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka číslo 60653/B,
ktorá je predávajúcim a prevádzkovateľom prostredníctovm systému internetového/
elektronického obchodu www.marietakovacova.sk
(ďalej len „predávajúci” alebo "prevádzkovateľ" a „systém”).
1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky
dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
1.4. Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

2.

OBJEDNÁVKA

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za
záväzné.
2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu
vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom
potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k
porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi
zákazníkom a spoločnosťou - predávajúcim.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia
tovaru a jeho počet), cena za tovar vrátane prepravy, spôsob doručenia, spôsob úhrady za
tovar.
2.5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť,
zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa
považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením
kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
2.6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku,
pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci
môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou
správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
2.7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny
tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný
dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu
bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných
podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za
nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí
kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Internetový obchod obsahuje informácie o tovare, a to vrátane kúpnych cien. Kúpne ceny
sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a sú platné
počas celej doby, kedy sú zobrazené v internetovom obchode. Tým nie je dotknuté právo
predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.
3.2. Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu/poštovné, ktoré sú poskytnuté zdarma.
3.3. Kúpna cena je splatná pred odoslaním objednávky.
3.4. Kúpnu cenu kupujúci uhradí platobnou kartou prostredníctvom on-line platobného systému
Stripe, ktorý bude kupujúcemu sprístupnený pred odoslaním objednávky.
3.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky
kupujúcemu. Týmto okamihom je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva
na dodanie tovaru uvedeného v objednávke.
3.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

4.

STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci
nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je
kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní
právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na
želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k
vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej
ceny tovaru.
Ak do okamihu stornovania objednávky predávajúcemu vznikli akékoľvek náklady s
vybavovaním objednávky, ako sú napríklad poplatky zo strany bánk alebo poplatky zo strany
kuriérskych a poštových služieb. Predávajúci má právo požadovať tieto poplatky od
kupujúceho.
4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky Balík na poštu- informácia o balíku príde do sms príjemcu/Doporučený
list nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, adresa,
nedostupnosť, neodpovedanie na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné
podmienky
* 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 alebo adresu v lehote 15-tich
kalendárnych dní.

5.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Kupujúci má právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci, alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od
tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na
adrese:

Kover, s. r. o.
Boldocká 1
903 01 Senec
IČO: 44991614 DIČ: 2022897338
Email: info@marietakovacova.sk, Mobil: +421 905 319770
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.

DODACIE PODMIENKY

Tovar bude zaslaný na adresu objednávateľa prostredníctvom Slovenskej pošty cez službu
Balík na poštu/ Doporučený list. Doprava/poštovné je zdarma a cena za prepravu obsahuje aj
náklady na balné.
Na predaj knihy sa vzťahuje dodacia doba (odoslanie) do 3-5 pracovných dni od objednania,
najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

7.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

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. Platby Vám budú
vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom,
aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to
bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu
adresu.
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na
odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred
uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty
tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare, ktorý
podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý
nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého
ochranný obal bol po dodaní porušený.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je:

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal
rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
•
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne
poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
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, napr. tovar textilného charakteru.
Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo
v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), Lehota na odstúpenie od zmluvy sa
považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v
posledný deň lehoty.
•
•

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho
zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak
predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom
prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

8. SPÔSOB PLATBY
•

elektronické bankovníctvo (cez službu Stripe)

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)
V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom
predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od
1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so
spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme
porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom
našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@marietakovacova.sk.
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30
dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi
orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente Ochrana osobných
údajov na webstránke: www.marietakovacova.sk

11. ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené v deň ich účinnosti alebo
neskôr, a ktoré na tieto VOP odkazujú.
Predávajúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene
súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto
zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti zmluvných strán z Kúpnych
zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upravené znenie VOP zverejní
Predávajúci na internetových stránkach internetového obchodu. Upozornenie na zmenu VOP
nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich
aktuálne účinným znením predtým ako odošle objednávku.
Tieto VOP sú účinné od 13. 10. 2021

