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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Autronic 

pre veľkoobchodných partnerov. 
 
 

v zmysle ustanovenia § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení 
 

Obchodnej spoločnosť AUTRONIC, s.r.o, 
 

IČO: 31600816, so sídlom Nová 366 , Závažná Poruba, PSČ 03202, 
zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka č. 1690/L. 

(ĎALEJ LEN "SPOLOČNOSŤ") 
 

PRE zmluvy o kúpe tovaru uzatvárané medzi podnikateľmi NA 
JEHO PREDAJ A K ĎALŠEJ OBCHODNEJ ČINNOSTI 

(ĎALEJ LEN "VOP") 
 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV 
 

1.1  Pre účely týchto VOP majú nasledujúce pojmy tento význam: 
1.1.1 „Dodacia adresa“ je sídlo / miesto podnikania uvedenej Kupujúcim pri Registrácii, 

popřípadě iná adresa uvedená pri Registrácii ako pravidelná dodacia adresa. 
1.1.2  „Odporúčaná cena“ je Predávajúcim stanovená cena tovaru na účely maloobchodného 

predaja, tj. cena, za ktorú predávajúci odporúča tovar predávať koncovému zákazníkovi 
(spotrebiteľovi). Odporúčaná cena je uvedená u jednotlivého tovaru v E-shope. 

1.1.3 „E – shop“ je internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou v rámci webového 
rozhrania umiestneného na Internetových stránkach. 

1.1.4  „Faktúra“ je daňový doklad na kúpnu cenu tovaru a dopravy, prípadne iné zvolené služby 
podľa kúpnej zmluvy vystavený predávajúcim kupujúcemu. 

1.1.5 „Internetové stránky“ sú internetové stránky spoločnosti www.autronic.sk. 
1.1.6 „Užívateľské meno“ je jedinečný súbor znakov pridelený kupujúcemu predávajúcim 
 pri registrácii. 
1.1.7 „Heslo“ je jedinečný súbor znakov pridelený kupujúcemu predávajúcim pri registrácii. 
1.1.8 „Kúpna cena“ je cena tovaru uvedená u konkrétneho artiklu v E-shope v okamih 

uskutočnenia objednávky. Všetky ceny v E-shope sú uvedené v € a bez DPH. Ku Kúpnej 
cene teda bude vždy pripočítané DPH podľa platných právnych predpisov. 

1.1.9 „Kúpna zmluva“ je zmluva uzavretá v súlade s ustanovením § 2079 a nasl. OZ a týmito 
VOP medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom predajných kanálov uvedených v 
bode 3.3. 

1.1.10 „Kupujúci“ je podnikateľ s registráciou. 
1.1.11 „Občiansky zákonník“ alebo "OZ" je zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, 

v platnom znenia.  
1.1.12 „Objednávka“ je návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy poskytnutý v súlade 

s ustanoveniami článku II. odsek 2 VOP. 
1.1.13 „Podnikateľ“je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť 

zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak 
sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá vstupuje do zmluvného 
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vzťahu s predávajúcim v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou 
činnosťou či pri samostatnom výkone povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo 
na účet podnikateľa, ako aj všetky ďalšie osoby, ktoré za podnikateľa považuje občiansky 
zákonník. 

1.1.14 „Predávajúci“ je spoločnosť. 
1.1.15 „Registrácia“ je oprávnenie podnikateľa uzatvárať s predávajúcim kúpnu zmluvu 

na tovar. Bez predchádzajúcej Registrácie nie je podnikateľovi nákup umožnený. 
1.1.16 „Zmluva“ je rámcová zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom 

odlišnej úpravy ich vzájomných vzťahov vznikajúcich medzi nimi v súvislosti s uzatváraním 
zmlúv o kúpe Tovaru. Odlišné dojednania v takej Zmluve majú prednosť pred VOP. 
Zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme, a tiež dohoda o zmene formy vyžaduje 
písomnú formu. 
Za písomnú formu bude pre tento účel považovaná výmena e-mailových či iných 
elektronických správ. 

1.1.17 „Spotrebiteľ“ je človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo 
rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak 
koná. 

1.1.18 „Veľkoobchod“ je nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja k ďalšej podnikateľskej 
činnosti. 

1.1.19 „Záruka“ je dobrovoľný záväzok Predávajúceho, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý 
na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

1.1.20 „Tovar“ sú veci hnuteľne ponúkané Predávajúcim v konkrétnych kategóriách. 
1.1.21 „Dekorácia“ je Tovar prezentovaný v kategórii dekorácie. 
1.1.22 „Nábytok“ je Tovar prezentovaný v kategóriách nábytok a bytové doplnky. 
1.2 Tieto VOP sa aplikujú na vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami zmluvy o kúpe 

Tovaru pre Veľkoobchod uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Všetky vzťahy 
medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú odlišne upravené týmito VOP alebo Zmluvou, 
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

1.3 Tieto VOP nie sú určené pre zmluvné vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom 
ani s neregistrovanými Podnikateľmi.  

1.4 Tieto VOP sú záväzné pre všetkých Kupujúcich, ktorí nakupujú od Predávajúceho Tovar, 
resp. pre všetkých Kupujúcich, ktorí urobia u Predávajúceho Objednávku Tovaru. 

1.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetových 
stránkach. 

1.6 Podnikateľ žiadosťou o Registráciu potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil, že s nimi súhlasí. 
Podnikateľ berie na vedomie, že môže dochádzať k jednostranným úpravám a zmenám 
VOP zo strany Spoločnosti. 

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že pre vzťahy z Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim, je prednostné znenie VOP zverejnené na Internetových stránkach v deň 
uskutočnenia Objednávky. Potvrdením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil 
s VOP v znení platnom a účinnom v čase odoslania Objednávky.  

1.8 Spoločnosť nezodpovedá za výpadky Internetovej stránky ani za nepriame či následné 
škody tým spôsobené, za ušlý zisk ani za iné ekonomické straty, ktoré sú dôsledkom 
takýchto výpadkov. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za prípadné chyby a chyby spôsobené 
pri dátovom prenose, ani za ich dôsledky. 
 
 

2 REGISTRÁCIA 
 

2.1 Žiadosť o Registráciu podáva Podnikateľ zaslaním e-mailu adresovaného na obchodné 



3 
 

oddelenie Spoločnosti, tj. na adresu: nabytok@autronic.sk. V žiadosti o Registráciu 
Podnikateľ uvedie svoje identifikačné údaje, tj. Obchodné meno, IČO, a ak je platcom 
DPH potom aj DIČ, miesto podnikania / sídlo, osobu oprávnenú za Podnikateľa vo vzťahu 
k Predávajúcemu konať, kontaktné telefónne číslo, kontaktnú e-mailovú adresu, e-mailovú 
adresu určenú na zasielanie elektronických daňových dokladov, a ďalej pravidelnú 
dodaciu adresu (ak sa líši od adresy sídla / miesta podnikania),  oblasť podnikania (Tj. 
Veľkoobchod, predajňa, E-shop a i.), prípadne odkaz na svoje webové stránky. 

2.2 Predávajúci vykoná kontrolu údajov Podnikateľa, a oznámi Podnikateľovi, či vykonal jeho 
Registráciu alebo nie. Na Registráciu nemá Podnikateľ právny nárok. Podnikateľ 
prehlasuje, že všetky údaje uvedené pri Registrácii sú úplné a pravdivé. Podnikateľ sa 
zaväzuje Predávajúcemu oznámiť všetky zmeny údajov uvedených v žiadosti o 
Registráciu, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od ich zmeny. 

2.3 Podnikateľ s Registráciou je oprávnený požiadať Spoločnosť o ukončenie Registrácie. 
Žiadosť o ukončenie Registrácie je Podnikateľ povinný urobiť v písomnej podobe. Ak 
je žiadosť o ukončenie Registrácie urobená elektronickými alebo inými technickými 
prostriedkami, musí byť z takejto žiadosti jednoznačne zrejmý jej obsah, a identifikácia 
Podnikateľa, ako aj osoby, ktorá žiadosť za Podnikateľa podáva a v akom vzťahu 
k Podnikateľovi je. 

 
 

3 OBJEDNÁVKA, KÚPNA ZMLUVA 
 

3.1 Prezentácia Tovaru v E-shope je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku 
zo strany Predávajúceho (resp. o jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 OZ 
sa neuplatňuje). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom v E-shope 
prezentovaného Tovaru. 

3.2 Objednané množstvo každej jednotlivej položky Tovaru v Objednávke musí spĺňať  
podmienku násobku minimálneho množstva, ktorého výška je uvedená u každého 
produktu. 

3.3 Kupujúci je na základe Registrácie oprávnený objednávať u Predávajúceho Tovar, a to 
niektorým z týchto spôsobov: 

3.3.1 ONLINE: v rámci E-shopu Kupujúci označí vybraný Tovar vrátane počtu jeho kusov, 
uvedie spôsob a adresu miesta dodania Tovaru (ak je adresa odlišná od Dodacie adresy) 
a objednaním tovaru potvrdí Objednávku a tým aj prijatie aktuálneho znenia VOP; 

3.3.2 E - MAILOM: v katalógu (E-shope) vybraný Tovar označený číslom Tovaru, s uvedením 
počtu jeho kusov, spôsobom a adresou miesta dodania Tovar (ak je adresa odlišná od 
Dodacie adresy), fakturačnými údajmi, odošle elektronickou poštou na adresu 
nabytok@autronic.sk a odoslaním e-mailu tak potvrdí svoju Objednávku a tým aj prijatie

   aktuálneho znenia VOP; 
3.3.3 TELEFONICKY: na telefónnom čísle: +421908 916 547 potvrdí telefónnemu operátorovi 

objednávku a tým aj prijatie aktuálneho znenia VOP tak, že v katalógu (E-shope) vybraný 
tovar označí číslom Tovaru, uvedie počet jeho kusov, spôsob a adresu miesta dodania 
tovaru (ak je adresa odlišná od Dodacie adresy), fakturačné údaje. 

3.3.4 OSOBNE: v prevádzke Predávajúceho na adrese: Autronic, s.r.o, Nová 366, 032 02 
Závažná Poruba, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu Spoločnosti, pričom 
Kupujúci podpisom Objednávky s uvedením vybraného Tovaru označeného číslom 
tovaru, počtom jeho kusov, spôsobom a adresu miesta dodania tovaru (ak je adresa 
odlišná od sídla / miesta Dodacie adresy), fakturačných údajov, potvrdzuje aj prijatie 
aktuálního znenia VOP. 

3.4 Objednávka je akceptovaná Predávajúcim v okamihu, keď predávajúci odošle na e-
mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Registrácii správu o potvrdení Objednávky. 
Odoslaním e-mailu o potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho dôjde k uzavretiu 
Kúpnej zmluvy v rozsahu a za podmienok uvedených v potvrdení Objednávky. Ak nedôjde 
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k akceptácii Objednávky zo strany Predávajúceho najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, 
má sa za to, že Objednávka akceptovaná nebola. 

3.5 V rámci akceptácie Objednávky predávajúci uvedie Tovar podľa Objednávky, jeho 
množstvo, Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru z Objednávky, spôsob a miesto dodania a 
predpokladaný termín dodania. Presný termín dodania Tovaru z Kúpnej zmluvy je 
Kupujúcemu oznámený vždy najneskôr jeden (1) pracovný deň vopred. 

3.6 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá Tovar podľa 
Objednávky, tj. že ho odovzdá a umožní Kupujúcemu nadobudnúť k nemu vlastnícke 
právo a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar podľa potvrdenia Objednávky prevezme a zaplatí 
predávajúcemu Kúpnu cenu a ďalšie náklady spojené s dopravou Tovaru. Predávajúci 
A Kupujúci sú zaviazaní splniť svoje povinnosti súčasne, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

3.7 Ponuka Tovaru platí do vypredania zásob alebo do odvolania, prípadne aktualizácii 
ponuky tovaru. 

3.8 Predávajúci má právo odmietnuť Objednávku, najmä nie však výlučne, pokiaľ Kupujúci 
v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný Tovar alebo ak Predávajúci 
nemôže Tovar dodať podľa Objednávky.  

3.9 Zo strany Kupujúceho je každá Objednávka záväzná. Ak Kupujúci odmietne prevziať  
bezdôvodne dodávanú zásielku, má predávajúci právo preúčtovať manipulačné 
a prepravné náklady. 
 
 

4 KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝHRADA VLASTNÍCTVA 
 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru z Kúpnej zmluvy, náklady na dopravu 
a balné, prípadne náklady na iné zvolené služby.  

4.2 Uzatvorením Kúpnej zmluvy udeľuje Kupujúci súhlas Spoločnosti k zasielaniu daňových 
dokladov v elektronickej forme v zmysle ustanovenia Zákona č. 235/2004 Zb. o dani 
z pridanej hodnoty, a to elektronicky na e-mailovú adresu na to určenú, ktorú Kupujúci 
oznámil Predávajúcemu. 

4.3 Faktúru možno uhradiť len niektorým z týchto spôsobov: 
4.3.1 v hotovosti pri dodaní Tovaru na miesto dodania podľa Kúpnej zmluvy, 
4.3.2 v hotovosti v prevádzke Predávajúceho pri odbere tovaru, 
4.3.3 bezhotovostným prevodom na základe Faktúry (iba na základe individuálního posúdenia 

a schválenia Predávajúcim) alebo Zálohovej faktúry, pričom okamihom zaplatenia sa 
rozumie deň pripísania celkovej čiastky podľa Faktúry na účet Predávajúceho. 

4.4 Pri novo registrovaných zákazníkov predávajúci požaduje platbu pri prevzatí Tovaru alebo 
platbu vopred. Po riadnom a včasnom uhradení aspoň troch (3) faktúr s minimálnym 
súčtom obratu vo výške 1.500,-€ bez DPH môže Kupujúci požiadať Predávajúceho 
o schválenie bezhotovostného prevodu a nastavenie splatnosti faktúr. 

4.5 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a všetkých prípadných ďalších 
poplatkov (Najmä balné, doprava) vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho. 
Nebezpečenstvo škody na Tovar podľa Kúpnej zmluvy prechádza na Kupujúceho 
okamihom jeho dodania. 

4.6 Kupujúci sa, pre prípad omeškania s úhradou kúpnej ceny a prípadných ďalších 
účtovaných položiek (napr. cena balenia, dopravy i.) zaväzuje uhradiť Predávajúcemu 
zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

4.7 Kupujúci potvrdením Objednávky deklaruje, že má v úmysle dodržiavať Odporúčané ceny, 
respektíve cenu Tovaru pre koncového zákazníka (spotrebiteľa) stanoviť maximálne 
o 10 % Nižšie, než je Odporúčaná cena. 

4.8 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. 
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického 
výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 
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5 DODACIE PODMIENKY 
 

5.1 Dodacie podmienky sa vzťahujú iba na Tovar, ktorý je v čase expedície dostupný 
skladom. 

5.2 Pri dodávke Tovaru v hodnote nad 100 € bez DPH je doprava zadarmo (platí len 
v rámci Slovenskej republiky) s výnimkou dodávok špecifikovaných v bode č. 6.2.  

5.3 Pri dodávke Tovaru v hodnote nižšej ako 100 € - bez DPH bude Faktúra navýšená o 
náklady spojené s dodaním tovaru vo výške 10 € - bez DPH. K dodávke Tovaru podľa 
tohoto bodu dochádza len na žiadosť Kupujúceho.  

5.4 Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu balné vo výške 2, - € bez DPH za každý 
použitý nový prepravný kartón, ktorý nebol súčasťou originálneho balenia produktu. 

5.5 Miestom doručenia a dodania Tovaru podľa Kúpnej zmluvy je Dodacia adresa. 
5.6 Dodacia doba je u skladového Tovar maximálne tri (3) týždne, u Tovaru, ktorý Predávajúci 

neprezentuje ako "skladom", je predpokladaná dodacia doba Kupujúcemu oznámená pri 
potvrdení Objednávky.  

5.7 U Objednávok obsahujúcich Tovar z oboch hlavných kategórií produktov, tj. z kategórie 
Nábytok a zároveň z kategórie Dekorácie, sa Dodacia doba môže predĺžiť až o týždeň. 

5.8 Kupujúci môže pri Objednávke zvoliť niektorý zo spôsobov dodania: 
5.8.1 osobný odber v prevádzke Predávajúceho; 
5.8.2 doprava Tovaru zaistená Predávajúcim; 
5.8.3 doprava Tovaru zmluvnou prepravnou službou zaistená Kupujúcim na doručovaciu 

adresu v sídle spoločnosti Kupujúceho alebo na inú doručovaciu adresu, ktorá bola 
Predávajúcim vopred schválená. 

5.9 Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar podľa Kúpnej zmluvy sa pri využití 
prepravnej služby tretej osoby dohodnutej Kupujúcim považuje za splnený okamihom, 
kedy Predávajúci odovzdá Tovar na prepravu prvému prepravcovi. 

5.10 Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prekontrolovať spoločne s Predávajúcim alebo 
prepravcom stav zásielky (množstvo, prípadné poškodenie obalov a pod.) podľa 
priloženého prepravného (dodacieho pod.) listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť 
prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Dodacím listom (tj. v prípade neúplnosti či 
poškodenia). Akékoľvek zistené nedostatky je potrebné uviesť v prepravnom (dodacom, 
reklamačnom pod.) liste. Pokiaľ je obal viditeľne poškodený, má kupujúci právo tovar 
neprevziať s tým, že uvedie informáciu o poškodenom obale do dokladov prepravcu.  

5.11 Prevzatím Tovaru od Predávajúceho alebo prepravcu potvrdzuje Kupujúci, že Tovar bol 
dodaný nepoškodený, v množstve podľa prepravného (dodacieho pod.) listu, že má kvalitu 
a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, a že zodpovedá požiadavkám 
právnych predpisov a účelu, ktorý predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo pre ktorý 
sa vec obvykle používa. 

5.12 Kupujúci je povinný starostlivo a riadne Tovar skontrolovať. Ak zistí Kupujúci po 
odstránení obalu neúplnosť alebo poškodenie Tovaru podľa kúpnej zmluvy či iné chyby, 
je povinný bez omeškania (najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od prevzatia 
Tovaru) oznámiť Predávajúcemu e-mailom odoslanou správou na adresu 
reklamacie@autronic.sk zistené vady tak, že ich zrozumiteľne popíše a pripojí 
fotodokumentáciu. Súčasne je Kupujúci povinný v e-mailovej správe uviesť číslo faktúry a 
svoje identifikačné údaje. 
 
 

6 ROZBITNOSŤ TOVARU DEKORAČNÉHO SORTIMENTU 
 

6.1 Tovar z kategórie Dekorácie má určený stupeň rozbitnosti, ktorý vyjadruje mieru krehkosti 
tovaru a tým jeho náchylnosť k poškodeniu pri preprave. Predávajúci označuje tovar na 
stupnici 1-3, pričom jednotlivé stupne znamenajú: 

- R1: tovar nie je náchylný na poškodenie pri preprave; 
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- R2: tovar je čiastočne náchylný na poškodenie pri preprave; 
- R3: tovar náchylný na poškodenie pri preprave. 

6.2 Dodávky obsahujúce Tovar so stupňom rozbitnosti R3 budú Predávajúcim expedované 
až od hodnoty 5.000, - Sk bez DPH a nemôžu byť zasielané prepravnou službou. 
 
 
7 ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
7.1 Tovar má vady, ak nezodpovedá dohodnutým vlastnostiam. Právo Kupujúceho 

z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na 
Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Škoda na Tovar, ktorá vznikla po prechode 
nebezpečenstva škody na Tovar na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť 
Kúpnu cenu. 

7.2 Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

7.3 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru 
vedel, že má Tovar vadu, alebo ak si Kupujúci vadu sám spôsobil, najmä zaobchádzaním 
v rozpore s návodom na montáž a návodom na používanie a ošetrovanie Tovaru. Návod 
na montáž obdrží Kupujúci spolu s Tovarom. Návod na použitie a ošetrenie jednotlivých 
typov Tovaru je k dispozícii na Internetových stránkach. 

7.4 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Záruku v dĺžke šiestich (6) mesiacov od prevzatia 
Tovaru. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým užívaním. 

7.5 Kupujúci nemá právo zo Záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody 
Na Tovar na Kupujúceho vonkajšia udalosť. 

7.6 V prípade uplatnenia práv z chybného plnenia alebo Záruky je Kupujúci povinný nárok 
uplatniť osobne v prevádzke Predávajúceho alebo predložiť Predávajúcemu písomné 
oznámenie chyby Tovaru alebo uplatnenia práva zo Záruky. Dodanie chybného Tovaru 
do prevádzkarne Predávajúceho zabezpečí na vlastné náklady Kupujúci. 

7.7 Kupujúci je povinný preukázať Predávajúcemu, že Tovar, ku ktorému uplatňuje práva zo 
zodpovednosti za vady alebo práva zo Záruky, zakúpil u Predávajúceho. Ďalej je Kupujúci 
povinný detailne popísať vadu Tovaru (označením chybnej vlastnosti alebo opísaním 
prejavu vady), spolu s priloženou fotodokumentáciou Tovaru zobrazujúcou vadu. 

7.8 Predávajúci oznámi Kupujúcemu, po obdržaní Tovaru a popisu uplatňovanej vady, u 
kterého sú uplatňované práva zo zodpovednosti za vady alebo práva zo Záruky, 
primeranú lehotu, 
v ktorej bude uplatnená vada posúdená a prípadne odstránená. Ak nie je výslovne 
uvedené inak, má sa za to, že primeraná doba je tridsať (30) dní od prijatia Tovaru a 
popisu vady Predávajúcim. 
 
 

8 ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY 
 

8.1 Do doby prevzatia Tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej 
zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu 
Kúpnu cenu alebo jej časť (ak došlo už k jej úhrade) bezhotovostne na účet oznámený 
pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli finančné prostriedky poukázané na 
úhradu Kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do piatich (5) dní od odstúpenia Predávajúcemu 
neoznámi). 

8.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní 
S úhradou kúpnej ceny alebo ďalších poplatkov (napr. balné, doprava) dlhším ako štyri 
(4) týždne, a to aj v prípade že už došlo k prevzatiu Tovaru Kupujúcim. Kupujúci je v takom 
prípade povinný Tovar podľa Kúpnej zmluvy na vlastné náklady vrátiť v stave v akom ho 
prevzal Predávajúcemu, a to najneskôr do piatich (5) dní od odstúpenia Predávajúceho. 
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8.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním 
Tovaru dlhšom ako štyri (4) týždne od v potvrdení Objednávky uvedeného dňa dodania. 
V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu Kúpnu cenu alebo jej časť (ak došlo už 
k jej úhrade) bezhotovostne na účet oznámený na tento účel Kupujúcim alebo účet, z 
ktorého boli finančné prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny 
do piatich (5) dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy 
musí byť urobené písomne a pre rýchlejšie spracovanie požiadavky odoslané druhej 
zmluvnej strane elektronicky na e-mail (v prípade predávajúceho: nabytok@auronic.sk; v 
prípade Kupujúceho na e-mail uvedený v Registrácii). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je 
účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. E-mailová správa sa 
pre tieto účely považuje za doručenú druhým dňom po jej odoslania. 

8.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný 
riadne, včas a bez vád. 
 
 

9 VYUŽITIE ÚDAJOV, AUTORSKÁ PRÁVA 
 

9.1 Obsah Internetových stránok, vrátane všetkých materiálov (texty, fotografie, obrázky, 
loga a i.), ako aj súvisiacich tlačených médií (katalógy, propagačné letáky, inzercia, atď.), 
je chránený právami z duševného vlastníctva Spoločnosti, prípadne tretích osôb, ktoré sú 
so Spoločnosťou v zmluvnom vzťahu. Toto duševné vlastníctvo Spoločnosti môže byť 
využívané Kupujúcim na podnikateľské účely po celú dobu jeho spolupráca s 
Predávajúcim. Toto právo zaniká ukončením spolupráce medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim. 

9.2 Kupujúci je, so súhlasom predávajúceho, oprávnený používať pri svojej obchodnej 
činnosti za účelom propagácie Tovaru obchodnú firmu / ochrannú známku 
Predávajúceho. Používanie nesmie poškodiť alebo ohroziť povesť Predávajúceho.  

9.3 Ostatné ustanovenia týkajúce sa GDPR sú opísané v samostatnom dokumente, ktorý je 
dostupný na internetových stránkach Predávajúceho. 

 
 

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

10.1 Tieto VOP sú platné a účinné od 7.7.2021 a s ich obsahom sa možno oboznámiť 
v prevádzkach alebo na Internetových stránkach Predávajúceho. 

10.2 Zmluvné vzťahy a prípadné spory budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky 
a budú riešené súdmi Slovenskej republiky (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o 
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru). Kupujúci a predávajúci určujú ako miestne 
príslušný súd prvého stupňa, súd, v ktorého obvode má svoje sídlo Predávajúci. 

10.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo 
nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi 
ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. 
Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je 
dotknutá platnost ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných 
podmienok vyžadujú 
písomnú formu.  

 

 
 

 


