Všeobecné obchodné podmienky pre
kamennú predajnu
Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti Fortis MK s.r.o. so
sídlom Točnica 144, 985 22 Točnica, IČO: 48087866, DIČ: 2120037909, IČ DPH:
SK2120037909

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a
kupujúceho pri predaji tovaru.
1.2 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci
podpisom kúpnej zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami
oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou
zmluvného dojednania medzi ním a predávajúcim.

II. Dodanie/prevzatie tovaru
2.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s kúpnou zmluvou. Prevziať tovar je
kupujúci oprávnený len, ak vopred uhradí celú kúpnu cenu tovaru.
2.2 Dodacia lehota na dodávku tovaru, ktorý sa nenachádza v sklade, je dohodnutá
v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred termínom stanoveným
v kúpnej zmluve, pokiaľ termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň tri dni
pred predčasným dodaním tovaru. Ak je dodávateľ predávajúceho v omeškaní s dodaním
tovaru tak, že dodacia lehota stanovená v kúpnej zmluve nie je dodržaná, má kupujúci
právo odstúpiť od zmluvy, ak túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne (mailom,
faxom). Kupujúci je povinný prevziať tovar do 5 dní, odkedy bol na dodanie tovaru
predávajúcim upozornený, resp. náhradnej dodacej lehoty v sklade prevádzkárne
predávajúceho.
2.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný sa preukázať originálom kúpnej zmluvy.
2.4 Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
2.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí kúpnej zmluvy písomne dohodnú na jej zmenách,
dodacia lehota pôvodne v zmluve stanovená sa primerane predlžuje, pokiaľ nebude
výslovne písomne stanovené inak.

III. Ceny
3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „kúpna cena“).
3.2 Ceny majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty.

IV. Platobné podmienky
4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude
kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
4.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pri uzavretí kúpnej zmluvy v pokladni
predávajúceho.

V. Výhrada vlastníctva
5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
tovaru na dohodnutom mieste.
5.2 Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste.
5.3 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej
ceny kupujúcim. Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet
predávajúceho.

VI. Zodpovednosť za vady
6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore s kúpnou
zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
6.2 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou,
úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne
v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel prírodných
materiálov (napr. kože), textilných a umelých materiálov. Pri veciach predávaných za
nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

6.4 Záručná doba je pre spotrebiteľa 24 mesiacov. V prípade použitej veci je záručná doba
12 mesiacov.
6.5 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
6.6 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená osobne spolu s písomným predložením
predajného dokladu alebo doporučeným listom alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie
s kópiou zmluvy. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má
kupujúci nasledujúce práva:
•ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
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 sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru
ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy
odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však
kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu
vád tovar riadne užívať.
•ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
•ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci
zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
6.7 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením
tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do
prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou
osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj keď montáž alebo iné uvedenie veci
do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov
uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.
6.8 Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, a to v zákazníckom servise
predajní zapísaných pre predávajúceho v živnostenskom registri, ak nie je predávajúcim
uvedené inak.
6.9 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú,
ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
6.10 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru
uskutočnenou kupujúcim či neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou
kupujúcim.
6.11 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, 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.
6.12 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
6.13 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju
zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ
zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí
spotrebiteľovi 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 nemôže predávajúci zamietnuť.
6.14 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar kupujúcemu, a to
z opodstatneného dôvodu (napr. zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy, nedodanie
tovaru v termíne), môže byť čiastka do výšky 100,– euro (vrátane) vyplatená kupujúcemu
v hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade, že čiastka prevyšuje 100,– euro, bude
v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 20 dní, vrátená kupujúcemu bankovým
prevodom na účet, ktorý kupujúci predávajúcemu za týmto účelom oznámi alebo poštovou
poukážkou, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.
6.15 V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bicykleksport.sk). Ak predávajúci odpovie na túto
žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 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 subjektmi sú
orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže
spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na
stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Na stiahnutie dokumentu prosím
kliknite tu.

VII. Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia slovenským právom.
7.2 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči
predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
7.3 Kúpna zmluva, ako i jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.
7.4 Osobitné dojednania so zákazníkom písomne dohodnuté v kúpnej zmluve majú
prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli
v rozpore. Podpisom kúpnej zmluvy zároveň zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných
údajov uvedených v kúpnej zmluve, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na
spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci. Udelený
súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, zákazník môže súhlas
kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli
zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov
nesie zákazník.

