OBCHODNÉ PODMIENKY
internetového obchodu kbdmshop.sk

1.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A TOTOŽNOSŤ ZMLUVNÝCH PARTNEROV

1.1 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu kbdmshop.sk je spoločnosť OMNI
Energy s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 100675/B, IČO: 47919116, DIČ:
2024141845, IČ DPH: SK2024141845, tel. +421 902 630 127, e-mail: info@kbdmshop.sk (ďalej
len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v
ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva
kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2.

OBJEDNÁVANIE A REALIZÁCIA ZMLUVY

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
• prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode predávajúceho,
• emailom na adresu info@kbdmshop.sk
• telefonicky na infolinke +421 902 630 127 počas pracovných hodín (Pondelok - Piatok 8:00 –
16:00)
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar
dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín (v pracovné dni) emailom a zároveň
oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Takéto potvrdenie je zároveň
potvrdením o uzavretí zmluvy. Zmluva je teda uzatvorená okamihom, keď prijatie objednávky
nadobudne účinnosť. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa
objednávky.
2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný
tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu
ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo
zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo
neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3.

CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob
doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba dopravy je viditeľná priamo v objednávke –
nákupnom košíku (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy. Pre
možnosti dopravy do zahraničia nás prosím kontaktujte.
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4.

PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho. Na základe
odoslanej objednávky zašle predávajúci spolu s potvrdením objednávky e-mailom aj údaje
o platbe za objednaný tovar. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
• prevodným príkazom zo svojho účtu,
• priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) pošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo aj emailom.

5.

DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar skladom v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5
pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 10 dní alebo po dohode s
kupujúcim sa môže predĺžiť.
5.2 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení
objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia
lehota, má možnosť stornovať objednávku do 24 hodín od oznámenia predĺženej lehoty. Kupujúci
môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia
objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V
prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na
bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok
pre vyskladnenie.

6.

DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru kuriérskou službou, osobne alebo poštou.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa
považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru
skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý
kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu
zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu
prepravca.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že tovar môže byť dodaný v niekoľkých balíkoch,
pričom poštovné a balné je platené ako za jeden balík.

7.

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU (platí pre fyzické osoby)

7.1 Kupujúci (fyzická osoba - spotrebiteľ) odstupuje v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov od zmluvy uzavretej s predávajúcim. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľom fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
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7.2 Kupujúci – spotrebiteľ je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od
vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak
kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.
7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
• nepoškodený, nepoužívaný, (uznáva sa iba vyskúšanie ako v „kamennej“ predajni)
• kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
• zabalený v originálnom nepoškodenom obale
• vrátane priloženého dokladu o kúpe a
• vrátane vyplneného formuláru na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy alebo vlastného
formuláru spotrebiteľa
7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 a 7.2 týchto Obchodných podmienok, je
povinný:
• platne odstúpiť od zmluvy vyplnením formuláru na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy, kde
vyplní všetky povinné časti alebo vyplnením vlastného formuláru a doručením ho
predávajúcemu písomne, emailom,
• zaslať tovar naspäť na adresu expedičného skladu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať
doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu,
polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci
neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
• uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru.
7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok je predávajúci
povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou najmä
kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet
kupujúceho s čím kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí. Kupujúcemu nebudú
účtované akékoľvek ďalšie poplatky.
Platba bude však kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných
podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude
vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
7.7 Vracaný tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
7.8 Poučenie v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia
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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
OMNI Energy s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava alebo info@kbdmshop.sk Na tento účel
môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
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.

2. 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. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame. 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, ak 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 alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane
skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte 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 iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy – PDF súbor – stiahnuť Acrobat Reader

8.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK
Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 60/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacimi právnymi predpismi tento
reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok").

I.

Úvodné ustanovenia

8.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej
objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou predávajúceho a kupujúcim, ktorý nakupuje
tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok
upravených v Obchodných podmienkach.
8.2 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so
zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád
zakúpeného tovaru.
8.3 Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o
kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou,
spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
II.

Vrátenie tovaru

8.4 Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade
dodania tovaru v rozpore so zmluvou, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri
dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania
tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez
zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa
požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný,
má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
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III.

Reklamácie

8.5 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých
tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ predávajúci neustanoví
dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému
k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov)
alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre
záručný servis u predávajúceho postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho a
dokladu o zaplatení tovaru. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú
činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2
Obchodného zákonníka.
8.6 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený
výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu
odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže
kupujúci 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.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne
používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má
kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má
kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z
dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom
tovare.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne
používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má
kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má
kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z
dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom
tovare.
8.7 Reklamáciu, sťažnosť alebo iný podnet môže kupujúci uplatniť odoslaním na poštovú adresu
OMNI Energy s.r.o., Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, alebo e-mailom odoslaním na adresu
info@kbdmshop.sk Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
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.
8.8 Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo zavinením kupujúceho, mechanickým
poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, v
prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri
neodbornej manipulácii s tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním
tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými
vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru
nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare sú alebo iným porušením záručných
podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej
doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené
používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani
reklamovať.
8.9 Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
• že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží
kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako
24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený
dátum predaja, typ výrobku, pečiatka podpis predávajúceho. V osobitných prípadoch, keď je
dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej
preukázanie predloženie záručného listu.
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• že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží
platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup
reklamovaného tovaru u predávajúceho
• že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu
zaslaním späť na expedičnú adresu predávajúceho.
Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru
uznaná ako oprávnená.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený.
8.10 Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení
reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa
považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku,
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
8.11 Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu,
ktorú nemožno odstrániť.
8.12 Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru, začne
plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia nového
tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar
v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave.
8.13 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
8.14 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, 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.
8.15 Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným
spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu,
resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu
formou doporučenej zásielky.
8.16 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa
predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní
odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný
na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne
riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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9.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej
registrácie prostredníctvom internetového obchodu kbdmshop.sk sú zhromažďované,
spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
(ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo
registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo
formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č.
122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho
osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej
komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo
zmluvy a vedenie príslušnej zákonnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení
účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má
právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv
k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje
zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru,
ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely
doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod kbdmshop.sk, zákazník súhlasí
s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci,
prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného
zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté
zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo
zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky,
udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre
účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom
predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby
predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné
dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č
147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú
spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, Zákazník má právo na prístup
k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej
osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje
zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu
neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej
forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@kbdmshop.sk.
Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej
registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä
nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní
rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
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e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu
v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
9.5 Vašu e-mailovú adresu (žiadnu inú informáciu o Vašej osobe), ktorá však samotná nestačí na
identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú cenové porovnávacie
portály a to najmä heureka.sk, najnakup.sk, superdeal.sk, pricemania.sk a nim podobné, slúžiace
na porovnanie cien tovarov ponúkaných v internetových obchodoch. Vaša e-mailová adresa je im
poskytnutá výhradne za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky
realizovanej cez náš internetový obchod. Preskúmanie Vašej spokojnosti prebieha tak, že osoba
prevádzkujúca cenový porovnávací portál Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci
dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne zobrazí v
hodnoteniach internetového obchodu kbdmshop.sk uvedených na príslušnom cenovom
porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej emailovej adresy uvedeným subjektom.
10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ a Slovenská obchodná
inšpekcia, P.O. Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Inšpektorát SOI pre Bratislavský
kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272
172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.
10.2 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré
vzniknú z Obchodných podmienok, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok
tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 1.2.2016
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