Všeobecné Obchodné podmienky ITAZ s. r. o.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných
strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi predávajúcim
a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru alebo
poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci prostredníctvom
internetového portálu itaz.sk.
2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si
dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok,
budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými
obchodnými podmienkami.
3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv
a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie
informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných
právnych predpisov. .
4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
• zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov,
• zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
právnych predpisov,
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• zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych
predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového
portálu itaz.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia
kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými
podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto
znení s nimi bez výhrad súhlasí.
3. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na
zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť
zmluvných strán.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim je prevádzkovateľ: itaz.sk.
Obchodné meno:

ITAZ s .r. o.

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo:

110719/B

Oddiel:

Sro

Sídlo:

Šustekova 2992/21, 851 04 Bratislava
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IČO:

50 270 265

DIČ:

2120256347

E-mail:

itaz (zavináč) itaz .sk

Tel.:

0910 221 112

1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky
alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
2. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.
3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu,
ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim
a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom
jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä
využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného
listu alebo ponukového katalógu.
5. Kúpnou zmluvou je zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.
6. Zmluvou o dielo je na účely týchto obchodných podmienok zmluva,
predmetom ktorej je poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave / úprave
veci.
7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne
neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane
spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
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alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
8. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch.
zák.“):
• osoba zapísaná v obchodnom registri ,
• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov,
• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná
do evidencie podľa osobitného predpisu.
9. Dozorujúci orgán:
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

Článok III
Uzatvorenie zmluvy

Telefonická objednávka
Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky nahlásenej na tel. č.
0910 22 11 12 budú dohodnuté všetky potrebné náležitosti na zrealizovanie
prevzatia tovaru (miesto prebratia tovaru, termín prebratia tovaru, účel
servisu, predbežná kalkulácia ceny a termín dodania opraveného zariadenia)

1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku
diaľkovej komunikácie je záväzná.
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2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený
s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
3. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve
a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o
cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov
a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto
doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom .
4. Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb,
vykoná predávajúci opravu / úpravu elektronického zariadenia
spotrebiteľa. Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy
na diaľku, odovzdá na vlastné náklady elektronické zariadenie
predávajúcemu, a to buď osobne alebo zaslaním na adresu predajne
predávajúceho. Lehota na plnenie povinnosti predávajúceho
spočívajúce v oprave / úprave veci začína plynúť až okamihom
odovzdania elektronického zariadenie, ktoré má byť predmetom opravy /
úpravy.
5. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania
dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí
predávajúci telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo sú práva a povinnosti
zmluvných strán.
2. Predávajúci je povinný najmä:
• poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení
zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri
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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 v znení
neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych
predpisov
• dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
• poskytnúť spotrebiteľovi objednané služby riadne a včas,
• zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
• dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné
na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi
predpismi.
1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny za službu riadne
a včas.
2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať
kupujúcemu tovar/poskytnúť kupujúcemu služby riadne a včas, najmä z
dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní
objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v
prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné
prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.
1. Kupujúci je povinný najmä:
• včas prevziať tovar v mieste určenia,
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar alebo služby v lehote
splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo
podpisom ním poverenej osoby.
1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných
povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle §
420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
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1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.
2. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú
tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok V
Cena tovaru alebo služby

1. Ceny jednotlivých služieb sú na stránkach internetového portálu itaz.sk
aktuálne a platné.
2. Konečná cena za servisný úkon je dojednaná s kupujúcim na základe
jeho požiadaviek k oprave zariadenia.
3. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je
predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou
ponukou, vrátane ceny služby.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru alebo služieb,
v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri
výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských
podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny
predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že
objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
5. Dokladom o predaji/poskytnutí služieb vrátane ceny tovaru / služieb je
faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací
a záručný list.

Článok VI
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo
poskytnúť služby v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
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Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa
zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po
prijatí a potvrdení objednávky, zvyčajne do 7 pracovných dní. Doba pre
dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom
bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
3. Predávajúci poskytne kupujúcemu služby v čo možno najkratšej dobe
po prevzatí elektronického zariadenia, zvyčajne do 7 pracovných dní.
Doba poskytnutia služby môže by v závislosti od druhu služby vo
výnimočných prípadoch dlhšia.
4. Náklady na dodanie tovaru / vrátenie elektronického zariadenia, ktorý bol
predmetom opravy / úpravy, závisia od zvoleného spôsobu dodania,
pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke
pri voľbe spôsobu dodania.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené
v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním
splnomocnená osoba.
6. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za
prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby
kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala,
či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho
poškodenia, dodania neúplnej zásielky alebo poškodenia tovaru je
potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam
alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom
(slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách
spôsobených počas prepravy.
7. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po
jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného
odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez
zbytočného odkladu oznámiť e-mailom.
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8. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému
poškodeniu obalu alebo tovaru, predávajúci nemusí uznať prípadné
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná
podpísať dodací list.
10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať
tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody,
ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč.
zák. Po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať
tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať
tovar tretej osobe.
11. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v
zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má
podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si
vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení
celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.
12. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru alebo neposkytnutia služby
v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy .
13. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať
alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne
informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu
zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci
nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva
v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
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neskorších predpisov.
2. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné
údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach
internetového portálu itaz.sk v deň odoslania objednávky
kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné
podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo
platnej legislatívy.
3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
09.09.2016.
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