Všeobecné obchodné podmienky
pre kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku
obchodnej spoločnosti AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.,
so sídlom Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43 880 533,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.
14022/S
ČL. 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom
obchode http://eshop.autotechna.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je
vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej
strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

2.

Prevádzkovateľom internetového obchodu http://eshop.autotechna.sk a zároveň
predávajúcim je obchodná spoločnosť:

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Pod Strážou 3
960 01 Zvolen
IČO: 43880533
DIČ: 2022495101
IČ DPH: SK2022495101
Bankové spojenie: VÚB Zvolen
Číslo účtu: 2392339255/0200
IBAN: SK4402000000002392339255
BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici,
oddiel: Sro, vložka číslo: 14022/S
3.

Adresa prevádzky E-Shopu:

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Pod Strážou 3
960 01 Zvolen
Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje objednávky
kupujúceho:
Ing. Branislav Baránek
Telefón: 045 / 555 07 23
e-mail: brano.baranek@autotechna.sk

Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00-15.30
8.00-15.30
8.00-15.30
8.00-15.30
8.00-15.30
zatvorené
zatvorené
ČL. 2.
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 Predávajúcim – obchodná spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o., s
osídlom
Pod Strážou 3, 96001 Zvolen, IČO: 43880533, DIČ: 2022495101, IČ DPH:
SK2022495101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica dňa 13.12.2007, oddiel: Sro, vložka číslo: 14022/S, pričom pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej (kúpnej) zmluvy koná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti;
 Kupujúcim - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem
nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom
tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez Eshop odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho,
pričom pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej (kúpnej) zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 Elektronickou objednávkou - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci
informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického
katalógu sortimentu predávajúceho a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom
predávajúceho, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu
cenu objednaného tovaru;
 Tovar – produkty (tovar), ktorých zoznam spolu s popisom ich hlavných vlastností
a kúpnou cenou je obsahom elektronického katalógu sortimentu predávajúceho
nachádzajúceho na stránke http://eshop.autotechna.sk ;
 E-shop - internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke
http://eshop.autotechna.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného
predávajúcim na uvedenej stránke.

ČL. 3.
OBJEDNÁVANIE TOVARU
1.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu
objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na
uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj “elektronická objednávka“) kupujúceho a jeho

písomného prijatia
objednávky“).

predávajúcim

(ďalej

aj

„potvrdenie

elektronickej

2.

Elektronickou objednávkou kupujúceho sa rozumie výber konkrétneho tovaru
kupujúcim z ponuky predávajúceho uvedenej v elektronickom katalógu
sortimentu predávajúceho na stránke http://eshop.autotechna.sk , a to
prostredníctvom tlačidla zobrazujúceho nákupný košík.

3.

Informáciu o dostupnosti konkrétneho tovaru si kupujúci preverí
prostredníctvom nasledovných vysvetliviek zobrazených pri každom
konkrétnom tovare:

4.

Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom
ponuky na stránke http://eshop.autotechna.sk vyberie konkrétny tovar, vloží
požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka, vyplní kontaktné
údaje kupujúceho ako objednávateľa, vrátane adresy doručenia objednaného
tovaru ako miesto dodania (dodacia adresa), spôsob dodania a spôsob platby a
odošle objednávku. V prípade, ak kupujúci požaduje dodať tovar do iného
miesta dodania ako je jeho adresa, je kupujúci povinný v elektronickej
objednávke uviesť požadovanú adresu miesta dodania. V prípade, ak kupujúci
požaduje osobný odber tovaru, je kupujúci povinný v elektronickej objednávke
vybrať pobočku predávajúceho, v ktorej si tovar prevezme.

5.

Elektronická objednávka musí obsahovať tiež vyhlásenie potvrdzujúce, že sa
kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, ako aj vyslovenie súhlasu so
spracovaním osobných údajov. Podmienkou uskutočnenia elektronickej
objednávky nie je registrácia kupujúceho do systému.

6.

V prípade, ak predávajúci potvrdí elektronickú objednávku, kupujúci obdrží
okamžité spätné potvrdenie o prijatí elektronickej objednávky na e-mailovú
adresu, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke v časti „Kontaktné
údaje“. Súčasťou potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky je číslo
objednávky, ako aj kópia objednávky. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu
budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie
ohľadom elektronickej objednávky kupujúceho.

7.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia potvrdenia elektronickej
objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol
v elektronickej objednávke v časti „Kontaktné údaje“. Týmto okamihom vzniká
medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva, na základe ktorej je
predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania
a kupujúci je povinný tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a
zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
ČL. 4.
DODANIE TOVARU

1.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného
tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v mieste dodania.

2.

Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste (dodacej adrese) prevziať.
Ak kupujúci nebude schopný prevziať objednaný tovar riadne a včas, je povinný
o tejto skutočnosti telefonicky vopred informovať predávajúceho, a to
bezodkladne po tom, čo sa o nemožnosti prevzatia objednaného tovaru dozvie.

3.

Predávajúci je povinný dodať tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia
objednávky kupujúceho, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú v kúpnej
zmluve inak (dodacia lehota).

4.

Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje formou listu/balíka alebo
listovej/balíkovej dobierky alebo kuriérom doručeným na adresu uvedenú
v elektronickej objednávke ako miesto dodania (dodacia adresa). Kupujúci je
povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo
objednávky ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie
kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na
prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí
objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné splnomocnenie, ktoré
oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.

5.

Dodanie tovaru prostredníctvom tzv. osobného odberu predávajúci uskutočňuje
odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe
v pobočke predávajúceho uvedenej v elektronickej objednávke kupujúceho
počas otváracích hodín danej pobočky predávajúceho. Kupujúci je povinný pri
prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo objednávky ako
aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho
a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie
objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí
objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné splnomocnenie, ktoré
oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.

6.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v dodacej lehote a/alebo tovar sa
vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený po uplynutí dodacej lehoty
odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na
prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7.

Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. Každý dodací list
musí obsahovať najmä riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a
kupujúceho; druh (názov) dodaného tovaru; množstvo dodaného tovaru;
celková cena dodaného tovaru; dátum dodania tovaru; odtlačok pečiatky
a podpis predávajúceho a kupujúceho resp. osôb oprávnených konať za nich
s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list podpisuje; príp. ostatné
náležitosti. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba faktúru,
táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list za predpokladu, že je to vo
faktúre uvedené.
ČL. 5.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu
stanovenú v elektronickom katalógu platnú v deň odoslania objednávky.
Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpne ceny na
e-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a
nemusia byť totožné s kúpnymi cenami na maloobchodných predajniach firmy
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.

2.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania,
ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do
miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar:



pri dobierke - platbou v hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu;



pri osobnom odbere - platbou v hotovosti alebo platobnou kartou priamo do
pokladne predávajúceho.

4.

V prípade, ak sa dodanie tovaru uskutočňuje dobierkou, kupujúci je povinný pri
odovzdaní tovaru, zaplatiť aj poplatok za dobierkovú službu, a to v nasledovnej
výške:



6.- € vrátane DPH v prípade, ak kúpna cena objednaného tovaru je v hodnote
do 58,99 € vrátane DPH;



0.- € (zdarma) v prípade, ak kúpna cena objednaného tovaru je v hodnote nad
59,00 € vrátane DPH.

ČL. 6.
REKLAMAČNÉ PODMIENKY
1.

Záruky a reklamácie sú upravené v samostatnej sekcii Reklamačný poriadok
pre kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku.
ČL. 7.
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14
dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou
s výnimkou dopravcu.

2.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru
kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.

3.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku.

4.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať
predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
vyhlásením, a to buď listom zaslaným poštou na adresu obchodnej spoločnosti:

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., so sídlom: Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen
alebo e-mailom na e-mail-adresu: brano.baranek@autotechna.sk. Na tento účel
je kupujúci oprávnený použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy:
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od
zmluvy)
Komu: AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., so sídlom: Pod Strážou 3, 960 01
Zvolen, IČO: 43880533, DIČ: 2022495101, IČ DPH: SK2022495101,
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento
tovar: ................................
Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej
podobe) ..............
Spôsob vrátenia platby: ........................................
Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.
5.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci
je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie
odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol
v odstúpení od zmluvy.

7.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej v texte aj „platby
kupujúceho“).

8.

Platby kupujúceho je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného
odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na
adresu predávajúceho.

9.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si

tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota
podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
11. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
ČL. 8.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi
predpismi SR, a to zákonom 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 zákonom
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.

Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej
na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných
strán.

3.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.06.2014.

4.

V prípade akýchkoľvek otázok, sťažnosti, podnetov či nejasností poskytuje
predávajúci kupujúcemu nasledovné kontaktné adresy:
E-SHOP AUTOTECHNA
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Pod Strážou 3
960 01 Zvolen
E-mail: eshop@autotechna.sk
Mobil: 0908 28 28 58
Skype: Eshop Autotechna (Pondelok – Piatok: 8.00 – 16.00 hod.)

