Obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením Zákona
na ochranu spotrebiteľa 250/2007, Zákonom na ochranu spotrebiteľa pri
predaji na diaľku 102/2014 a Občianskym zákonníkom Slovenskej
republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Predmet plnenia
Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom
internetového obchodu, e-mailu, osobne, telefonicky, následne Vám
bude zaslané potvrdenie objednávky.
Súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť za objednaný tovar. Cena
uvedená u každého druhu tovaru na stránke je konečná. Zakúpený tovar
privezieme ku vám domov, nainštalujeme, uvedieme do prevádzky a
zaškolíme obsluhu. Cena neobsahuje vykládku tovaru a uloženie na
miesto.
Dodacia doba a platobné podmienky
Bežná doba expedície tovaru je v závislosti od tovaru a dostupnosti.
(Expedíciou sa rozumie predanie zásielky prepravcovi). Objednávky sú
vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade,
že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude
kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený, tovar na sklade bude
doručený a uvedený do prevádzky do 4 pracovných dní od pripísania
platby na náš účet.
Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu, inštaláciu, uvedenie do
prevádzky a zaškolenie obsluhy platí predávajúci. Vykládku tovaru a
uloženie na miesto si zabezpečuje kupujúci. Po dohode môže vykládku
tovaru a uloženie na miesto zabezpečovať aj predávajúci na náklady
kupujúceho.
Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy
na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu
cenu za dodaný tovar na účet predávajúceho na základe vystavenej
faktúry. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru dňom pripísania
platby za objednaný tovar v plnej výške na účet predávajúceho.
Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky
tovaru v dôsledku vyššej moci.
Odstúpenie od objednávky
Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní
odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo
ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti
objednaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru,
aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je


predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného kupujúceho,



predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
alebo ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,



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

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe
alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia
o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti
kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal bezodkladne po
vrtení nepoškodeného a nepoužitého tovaru v originálnom balení
kupujúcim do skladu predávajúceho.
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri
svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom
spôsobe platby.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu
platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v
dôsledku používania tovaru a zaobchádzania s tovarom a nedodania v

pôvodnom a neporušenom balení, pričom rozlepený a znovu zalepený
kartón sa nepovažuje za znehodnotený obal, ale celé balenie tovaru
vráteného kupujúcim musí byť v pôvodnom stave.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak
sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými
údajmi o kupujúcom.
Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@virivkysaunybazeny.sk), ak nie
je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od
jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt
ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a
oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy
alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo
súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa
týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa
netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt
ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Internetový obchod
Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s
obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre
kupujúceho po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.
Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí
kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich
použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu
nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o
veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci
za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
2. Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je pri tovare uvedené inak), ktorá
plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť.
4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,
alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto
odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a
ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má
kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo
pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady,
má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.
Reklamačný protokol prosím vyplňte online tu. Ak je však v záručnom
liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v
mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v
záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote
najneskôr do 30 dní.
6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia
novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola
poskytnutá záruka.
7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania
odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej
ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná
výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia
reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení

spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku
za nový výrobok.
9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od
kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe
odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia
nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného
posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní
odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil
po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v
doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky
ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia
záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do
14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené
na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný
potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má
možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ochrana osobných údajov
Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje
meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a emailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,
DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7
ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a
uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie
a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich
vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň
poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov
inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi
kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu
určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne
likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu
kupujúcim predávajúcemu.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ
osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje,
že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať
hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti
ustanovenej predávajúcemu.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho
vyžadovať:


-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania
svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa
§ 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm.
b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,



-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z
ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,



-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,



-opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,



-likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,



-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
ak došlo k porušeniu zákona.

Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e)
ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho
uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli
porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u
predávajúceho namietať voči


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



-využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na
účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo



-poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na
účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec
neznesie odklad, má právo:


-u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g)
ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak
tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,



-a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu
právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie
vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania
jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný
žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe

preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho
v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak
rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia
zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za
predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je
obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody
udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj
názor.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných
údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho
práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky
kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci
bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ
predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo
výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so
zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a
písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie
práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci
bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime
na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po
prihlásení.
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