
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)  
DANIELA SUMMER SHOP pre uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom 

elektronického obchodu www.danielasummer.sk 

 

1. Vymedzenie pojmov 

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.danielasummer.sk je 
DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Zvolenská 16, 010 08, Žilina 
IČO:50758101, DIČ:2120461398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 67303/L 

2. Predávajúcim je DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Zvolenská 16, 010 08, Žilina. 

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope DANIELA SUMMER SHOP na webovej stránke 
www.danielasummer.sk je spoločnosť DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Zvolenská 16, 010 08, 
Žilina. 

4. Orgán dozoru je: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 

5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. 
Takýto nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. 

6. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka 
zákazníkovi a umožňuje mu tieto tovary a služby objednávať na diaľku prostredníctvom 
elektronického zariadenia a aplikácie na internetovej adrese: https://www.danielasummer.sk, (ďalej 
iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom 
obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník 
vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a 
všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky 
predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich 
podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej 
stránke elektronického obchodu danielasummer.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej 
predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako 
"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní 
kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

8. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že 
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od 
všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol 
inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi 
poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa 



 

tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá 
právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak. 

9. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných 
zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na 
zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho 
upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné 
vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie 
a tovaru alebo službe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym 
farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je 
okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho 
zariadenia. 

10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej 
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje 
s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou. 

 

2. Cena 

1. Všetky uvádzané ceny tovarov a služieb sú konečné a to vrátane 20 % DPH. 

2. Pre tovary a služby, pre ktoré sa vyhotovuje cenová ponuka na základe dopytu a bližších špecifikácií 
a nárokov, je predávajúci viazaný cenou uvedenou v cenovej ponuke po dobu určenú a špecifikovanú 
v samotnej cenovej ponuke.  

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo 
podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na 
doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena"). 

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby 
sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej 
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, 
kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s 
platnými právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

7. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru 
uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny 
právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od 
výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto 
skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ 
internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so 
zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 



 

8. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo 
zamestnaneckých zliav. 

 

3. Objednávka 

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb 
kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania 
predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v 
objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Odoslanie 
objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového 
obchodu. 

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej 
odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
s predávajúcim.   

3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky vygenerované oznámenie na stránke 
e-shopu o tom, že predávajúcemu bola e-shopom odoslaná objednávka kupujúceho na spracovanie. 
Vzápätí po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Objednávka 
č.XY Zaevidovaná", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna 
zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na uvedenú e-mailovú 
adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom spracovania Vašej 
objednávky. 
 

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo 
dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný 
právny predpis neustanovuje inak. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je 
e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní, teda o Potvrdení objednávky po 
prechádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a 
termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. 

5. Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku 
zákazníkovi potvrdí emailom alebo telefonicky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o 
názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru 
a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, spôsobe a termíne prepravy, názov a údaje o 
mieste, kde má byť tovar odoslaný - dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o 
predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.  

6. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má 
prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny 
podľa bodu 2.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri 
vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu 
alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné 
realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom 



 

kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci 
v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad 
nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil 
preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní. 

8. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar 
bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť 
svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné 
doručenie objednávky. 

9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje 
okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V 
prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je 
oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný 
prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné 
prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

 
4. Platobné podmienky 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti) 

2. platba na základe zálohovej faktúry - vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných 
prostriedkov na náš účet, 

3. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre (len po odsúhlasení, po 
vzájomnej dohode), 

4. platbu na základe darčekového poukazu. 

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci 
využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum 
platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť 
predajcom s kupujúcim. 

3. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.1 
Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už 
zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru 
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v päte informačných mailov 
objednávky, faktúre alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.  

5. Pri platbe na dobierku nie je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný príplatok za prepravu, nakoľko 
je doprava tovaru k zákazníkovi zadarmo, ak sa nedohodli inak podľa bodu 6.1 a 6.2. týchto VOP. 
Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. 



 

6. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení 
objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po 
zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za 
prepravu podľa bodu 6.1 a 6.2. týchto VOP na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak 
nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych 
dní od potvrdenia objednávky, prevádzkovateľ má právo predmetnú objednávku stornovať. 

7. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú 
si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej 
zmluvy. 
 

5. Dodacie podmienky 

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli 
inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj 
záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej 
dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, 
kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, ktorý je 
uvedený v karte produktu ako „doba dodania“. 

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme 
o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok. 

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty 
k tovaru alebo k službe od výrobcu. Rovnako je s tovarom zákazníkovi zasielaný Formulár Odstúpenia 
od kúpnej zmluvy, Reklamačný formulár, Všeobecné obchodné podmienky. 

5. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania 
kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný 
prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Kuriérska služba), ak nebude vyslovene 
dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, 
tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká 
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na 
pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí  14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný 
tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

6. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej 
v kúpnej zmluve. 

7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 

1. kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 
Bratislava. Zákaznícky servis – 18 373 alebo dpd@dpd.sk 

2. osobne na výdajnom mieste /len po dohode miesta a času dodania/ 



 

8. V prípade, že zásielku doručuje kuriérska spoločnosť je nutné vizuálne skontrolovať zásielku, ak sa 
zistí nekompletnosť alebo poškodenie, spíše sa o tom zápisnica s kuriérom. Zákazník je povinný 
ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V 
prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa 
internetového obchodu ktorý s ním dohodne ďalší postup!. Neskoršie reklamácie mechanického 
poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase 
prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete 
doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade 
poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s 
doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa. 

 

6. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb 

1. Pri všetkých objednávkach je doprava ZADARMO 

Pozn.: - pri nákupe nadrozmerného tovaru ( najdlhšia strana max. 1,75m) alebo tovaru nad 50kg 
riešime individuálnu cenu dopravy. Kuriérske spoločnosti prepravujú zväčša balíky len do 50kg a do 
zahraničia cca do 30kg. 

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe 
pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. 
 

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky 
doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne 
dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke (platí pre nadrozmerný 
tovar). 

4. Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar 
bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi 
internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu, určené podľa platného cenníka spoločnosti 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., za pokus o neúspešné doručenie tovaru. 

 

7. Prevod vlastníckeho práva 

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od 
predávajúceho alebo dopravcu. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 
písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za 
tovar. 
 

8. Storno kúpnej zmluvy 

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez 
storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa 
alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. 



 

2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená - minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má 
zákazník právo ju stornovať prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky.  
V takomto prípade taktiež nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok. 
 

3. Ak zákazník stornuje objednávku, resp. odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodržania publikovanej ceny 
alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude 
účtovaný a uhradená záloha alebo celá suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom 
na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. 
 

4. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu 
daniela.summer.eshop@gmail.com. 
 

5. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania 
alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo 
požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami 
alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. 
 

6. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže 
skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej 
objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia). 
 

7. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom. 

 

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu 
 a poučenie spotrebiteľa 

1. Zákazník má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o 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 (ďalej len ako 
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych 
dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre 
ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, 
spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý 
kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme 
všetky časti objednaného tovaru, alebo ak  

 tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia 
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak 

 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného 
dielu alebo posledného kusu, alebo ak 

 tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného 
tovaru. 



 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne 
doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho 
prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň 
lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť 
aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo na elektronickú adresu 
daniela.summer.eshop@gmail.com. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy 
zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – 
napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu 
s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame 
kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako 
poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od 
kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť kontaktné údaje, údaje o tovare a údaje o bankovom 
účte spotrebiteľa, ak si želá vrátenie platby plnenia  za tovar bezhotovostným prevodom finančných 
prostriedkov na iný účet, ako z ktorého platil za predmet odstúpenia od zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu 
v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na 
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze 
skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak 
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

4. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude 
mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

5. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale. Spotrebiteľ 
znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec 
potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru a čiže je povinný uhradiť prevádzkovateľovi 
internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu. 

6. Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť 
od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru 
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti 
nemožno vrátiť. 

7. Vrátený tovar zasielajte kompletný a nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo 
nadmerného používania. Tovar vráťte so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. 
Zásielky odoslané na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť, najlepšie v pôvodnom 
alebo inom ochrannom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad 
o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) na adresu: DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám. 
M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina 

8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 
písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

9. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za 
tovar zaplatil. 



 

10. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar 
bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť 
svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné 
doručenie objednávky. 

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti 
tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil 
výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností 
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar 
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v 
internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho 
a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od 
oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

12. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním 
objednávky potvrdil porozumenie: 

1. účelu spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim 
a kupujúcim, 

2. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého 
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, číslo bankového účtu, pokiaľ bude za 
tovar platiť bezhotovostne, ak je kupujúci fyzickou osobou, a v rozsahu obchodné meno, 
adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu a číslo bankového účtu, pokiaľ 
bude za tovar platiť bezhotovostne, ak je kupujúci právnickou osobou, 

3. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť. 

13. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar podľa bodu 9.7. 

14. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so 
zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

15. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 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. 

16. Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci 
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na 
doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si 
kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný 
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil 
kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú 
kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho 
o odstúpení od kúpnej zmluvy, avšak nie je povinný vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar 
alebo spotrebiteľ nepreukáže doklad zaslania tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že 
si tovar vyzdvihne sám. 



 

17. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa 
kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady. 

18. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo 
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame 
náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom 
pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. 

19. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, 
hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim 
vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90- EUR do 75,00- EUR. 

20. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie 
od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné 
platby podľa bodu 9.16 týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má 
nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 

21. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je 

 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na 
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

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

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

 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo 
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 
nedodávaných v ochrannom obale. 

22. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o 
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne 
pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o výrobok obrazu s maľbou tváre a obdobne) 

23. Ak ste si zakúpili tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy vám nevzniká - 
nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom. 

 

10. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

2. Predávajúci je povinný: 



 

 dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom 
množstve a kvalite, v dohodnutej cene a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu 
spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 

 bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť 
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, alebo napríklad 
prostredníctvom e-mailu. 

 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky 
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi 
predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti 
tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami 
alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na 
náhradnom plnení. 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 14 
dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

5. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru 
pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru 
kupujúcim platená vopred prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so 
splatnosťou. 

6. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu 
cenu. 

7. Kupujúci je povinný: 

 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný 
tovar pri jeho preberaní, ak je obal poškodený 

 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov 
na doručenie tovaru (náklady na dopravu platí kupujúci iba vtedy, ak sa s predávajúcim tak 
dohodli, nakoľko máme dopravu zadarmo),  

 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 

 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

8. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými 
stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

9. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 
adresu: daniela.summer.eshop@gmail.com), 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.  

10. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, 
ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

11. 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. 

12. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 
102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov s predávajúcim DANIELA SUMMER, s.r.o. je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj  
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, http://www.soi.sk/alebo iná príslušná oprávnená 
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na 
stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 

11. Ochrana osobných údajov 
 

I. Všeobecné ustanovenia 

Prevádzkovateľ DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Zvolenská 16, 010 08, Žilina 
IČO:50758101, DIČ:2120461398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: 
Sro, Vložka č. 67303/L  (ďalej len „DANIELA SUMMER, s.r.o.“) ako prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Naša spoločnosť DANIELA SUMMER, s.r.o. dbá na ochranu osobných údajov svojich klientov a iných 
fyzických osôb. Preto v súlade s Nariadením GDPR poskytujeme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a 
dobe spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov. 



 

II. Za akým účelom, v akom rozsahu a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje (ďalej 
OÚ)?  

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov 
vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu. 

Spracúvanie osobných údajov: 

1. Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa 
Právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) 
Nariadenia GDPR 
Účel spracúvania OÚ: marketingové účely, ohodnotenie tovaru alebo služieb ponúkaných našou 
spoločnosťou 
 

2. Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa 
dodania, obchodná história, prípadne oslovenie a firemné údaje, 
Právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) 
Nariadenia GDPR 
Účel spracúvania OÚ: poskytovanie služby zákazníckeho účtu 
 

3. Rozsah osobných údajov: základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, prípadne IČO, DIČ, 
IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník), 

 kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa, 
 transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách, čísle bankového účtu a platobných 

metódach, 
 iné údaje uvedené v objednávkovom formulári, 
 záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe. 

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 
je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR  

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 
psím. c) Nariadenia GDPR 

Účel spracúvania OÚ: plnenie práv a povinností zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu, vrátane 
vybavenia prípadných reklamácií 

4. Rozsah osobných údajov: fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, číslo bankového 
účtu, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) 

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR 

Účel spracúvania OÚ: účtovná a daňová evidencia 

5. Rozsah osobných údajov: meno a/alebo priezvisko, e-mailová adresa, prípadne iné údaje uvedené 
v kontaktnom formulári 



 

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 
je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR  

 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 
psím. f) Nariadenia GDPR 

Účel spracúvania OÚ: podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom a zákazníkom (napr. 
spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára) 

6. Rozsah osobných údajov: údaje, ktoré nám o sebe oznámite telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu  

Právny základ: spracúvanie podľa konkrétneho obsahu Vášho oznámenia 

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia 
strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR 

Účel spracúvania OÚ: podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom a zákazníkom (napr. 
kontaktné tel. číslo a e-mail) 

7. Rozsah osobných údajov: obrazový záznam 

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 
podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR 
 
Účel spracúvania OÚ: ochrana majetku (Kamerový systém prevádzkovaný na predajni, kancelárii, sklade a 
priestranstve v okolí predajne, kancelárie a skladu) 
 

8. Rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej      stránky, zobrazený 
súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa 
 
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 
alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR 
 
 
Účel spracúvania OÚ: štatistika  

9. Rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje vyžadované orgánom verejnej moci 

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR 
Účel spracúvania OÚ: podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci 
 

III. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1) Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim 
kategóriám príjemcov a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.::  

a) Kuriérske a prepravné spoločnosti 
b) Montážne spoločnosti 



 

c) Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia 
d) Poskytovatelia IT služieb   
e) Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori 
f) Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní 

 
1) Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov: 

a) osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba; alebo 
b) osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov 

a evidencií (napríklad obchodný register, živnostenský register a podobne). 

Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných 
organizácií. 
 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVINNOSŤ ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do 
doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia. 

 V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po 
dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej 
doby akéhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku. 

 V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné 
údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.  

 V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje 
po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu ich spracúvania.                                                                            
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, 
prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú 
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 
 

 
V. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY 

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva, ktoré sme pripravení voči Vám plniť:  

1) Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa 
spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 
a) účely spracúvania;  
b) kategórie dotknutých osobných údajov;  
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä 

príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej 

určenie;  
e) existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie, 

obmedzenie spracúvania, práva namietať proti takémuto spracúvaniu a práva podať sťažnosť dozornému 
orgánu;  

f) akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše osobné údaje nezískali od Vás ako 
dotknutej osoby;  



 

g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 
Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame 
a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu;  

h) primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu, ak sa Vaše osobné údaje 
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.  

i) informácie o totožnosti a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu 
predávajúceho, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby. 
 

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej 
elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.  

Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré 
požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať 
kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

2) Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje 
nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktuje nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme alebo sa ako 
kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť 
poskytnuté osobné údaje. 
 

3) Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ: 
 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre 

spracúvanie;  
c) namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní 

Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali voči 
spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu  

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva 

členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať, vykonáme tak so zreteľom na dostupnú 
technológiu a náklady na vykonanie opatrení. Podnikneme primerané opatrenia vrátane technických 
opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, 
že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;  
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského 

štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti;  

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) 
Nariadenia GDR, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;  

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické 
účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní 
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo  



 

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
4) Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ: 

a) ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť 
správnosť Vašich osobných údajov; 

b) je spracúvanie protizákonné, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho 
obmedzenie ich použitia; 

c) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do 
overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi 
ako dotknutej osoby.  

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom 
alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej 
alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme povinní Vás informovať. 

5) Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi, 
a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez toho, aby sme Vám bránili, ak:  
a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 

písm. a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a  
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa druhému 
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

6) Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je vykonávané na 
základe čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania 
proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo namietať proti spracúvaniu 
Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v 
akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 
 

7)  Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že toto 
spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami.  

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, 
uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR. 

8) Máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných 
údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 
udelenom pred jeho odvolaním. 

9) Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

10)  Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti. 



 

So svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej 
adrese summer.dizajn@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnej adrese DANIELA SUMMER, s.r.o., 
Nám.M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina. 

V prípade, ak bude Vaša žiadosť, otázka alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení 
účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

VI. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

1.Čo sú súbory cookies  

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb naším zákaznikom. Súbory 
cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo 
mobilného zariadenia / tabletu či telefónu/. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia 
použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo 
e-mailová adresa – samozrejme len ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli. 

Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou 
prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používaním súborov 
cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nepoužívame ich na 
zhromažďovanie  osobných  údajov  a ani ich neposkytujeme tretím stranám 

  

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session 
cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú 
uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo 
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača). 

2.Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na: 

  analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho 
používatelia používajú 

  konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
  trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych 

predajných kanálov 
  remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie 
  esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. 
priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch 
kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie 
prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa 
týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať. 

3. Odmietnutie súborov cookies 

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory 
cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového 
prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. 

4.Ako si môžete nastaviť súbory cookies vo svojom prehliadači 



 

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet 
Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory 
cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie 
nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov 

tu Viac informácií 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť, a to 
najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a právnych základov spracúvania 
osobných údajov alebo iných dôvodov. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na 
svojich internetových stránkach. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho 
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje 
kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach 
bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň 
zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu 
na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo 
na účel plnenia kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky 
potvrdil, že súhlasí so spracovaním osobných údajov. 

5. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať 
spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich 
nebude obchádzať. 

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním týchto 
stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú 
ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia 
stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory 
vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, 
Facebook a podobne. 

7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach 
internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom 
internetovom prehliadači. 

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-
mailovú adresu summer.dizajn@gmail.com alebo poštou na DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám. M. R. 
Štefánika 894/13, 010 01 Žilina, pričom tieto okamžite mažeme. 

V Žiline, dňa 25.05.2018 

 



 

12. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru 

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si 
kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal 
tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v 
určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať objednaný tovar.  

2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým 
spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou 
objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a 
zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.  

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.  
 

13. Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné 
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných 
obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom 
tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim 
a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné 
podmienky. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti 
k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. 

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o 
nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo 
dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie 
alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských 
sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná 
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk), pričom spotrebiteľ má právo 
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre 
riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o 
poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho 
riešenia sporov. 

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných 
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona 
č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 
513/1991 Z.z. 



 

7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve 
prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť 
a účinnosť 25. mája 2018. 

  

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) 

neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok 

  

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. 

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, 
zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie 
je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho 
zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci 
informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto 
reklamačné podmienky. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od 
predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia. 

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: 

1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 

2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na 
používanie, 

3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými 
a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu, 

4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, 
technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných 
podmienok. 

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené 
používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej 
trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, 



 

doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu 
tovar podlieha. 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne 
doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo 
k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je 
potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť 
vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne 
písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo 
vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je 
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu 
s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie 
tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie 
vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. 
Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 
dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená 
plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: 

1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas 
a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu, 

2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti 
veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu 
tovaru alebo závažnosť vady, 

3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to 
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci 
právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak 
síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po 
oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, 

5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného 
tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo 
jej odôvodnené zamietnutie. 

13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru 
(jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo 
odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej 
lehote.  



 

14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné 
skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim 
rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je 
nepoškodený. 

15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, 
a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia 
predávajúceho. 

16. Kontakt: DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Zvolenská 16, 010 08, Žilina, IČO:50758101 


