VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádkovateľ:
Názov spoločnosti: CHUCHY s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Južná trieda 31, 040 01 Košice
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 54405/V
IČO: 54681251
DIČ:
2121749531
IČ DPH: SK2121749531
tel.:
00 421 903 901 904
e-mail: aquacatalan@gmail.com
Článok I
Základné pojmy
a. Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá
prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne
www.aquacatalan.sk predáva tovar alebo služby.
b. Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, zároveň vyplní Objednávku
a za danú objednávku zaplatí.
c. Tovar – tovar alebo služba ponúkaná na internetovom obchode
d. Objednávka – úkon spotrebiteľa v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý
vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v internetovom obchode
e. Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si
spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky,
vrátane ceny dopravy
f. Cena dopravy (dopravné) a balné – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a
prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.
g. VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky
Článok II
Všeobecné ustanovenia
Všetky vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky
potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s
možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami
súvisiacimi s ochranou osobných údajov.
Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy
a. Kupujúci bude v procese objednávky vyzvaný uviesť osobné údaje (email, meno a
priezvisko, ulica, číslo domu, smerovacie číslo, mesto, telefónne číslo), ktoré sú
potrebné pre správne vystavenie daňového dokladu a správne doručenie objednávky.
V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo
poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia
tovaru (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, smerovacie číslo, mesto, telefónne číslo)
b. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností,
ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za
dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar

viacerými spôsobmi. Výsledná cena bude spočítaná a vyznačená v poli „Cena
celkom“.
c. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo predávajúceho. Tovar bude
dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca,
kuriérska služba), alebo tovar dodá predávajúci vlastnými prostriedkami, alebo na
základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
Článok IV
Platobné podmienky
a. Kupujúci môže využiť len jeden spôsob platby: platba kartou
b. Kupujúci zaplatí za objednaný tovar kartou prostredníctvom zabezpečeného systému
Cardpay. Kupujúci po stlačení tlačidla „Zaplatiť“ bude automaticky presmerovaný na
platobnú bránu Cardpay. Platobná brána podporuje tieto možnosti zaplatenia: Visa,
Mastercard, Maestro, Diners club international, Discover, Google Pay, Apple Pay
c. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z
technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo
sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci
Článok V
Dodanie
a. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru. Daňový doklad s
vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s dodaným tovarom,
prípadne mu bude zaslaný v elektronickej podobe.
b. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote po prijatí objednávky.
Dodacia lehota začína plynúť po prijatí objednávky a po prijatí platby spôsobom
platby „Cardpay“ - platba kartou
c. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
osobné prevzatie (osobný odber),
sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
d. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote
(ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil
budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 4 hodín
do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných
prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých
vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť
dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci
informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (emailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné
prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy
(e-mailu) a/alebo SMS správy.
e. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o
kúpe tovaru:
neštandardného či špekulatívneho charakteru;
z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil
výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia
povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov
vyššej moci;

v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v
lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v objednanej
cene.
f. Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je
povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu
vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na
náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať
tovar v rovnakej kvalite a cene.
g. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá
spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu
adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr.
vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania
osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad
svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je
povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál
písomného splnomocnenia
h. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho
dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky
poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o
dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať
stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný
vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení,
ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto
vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci
poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných
vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia
tovaru spôsobené spotrebiteľom.
Článok VI
Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
a. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v
lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa
pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho
b. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom
rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom
zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento
účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
c. Spotrebiteľ môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy
d. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o
uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie
od zmluvy
e. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v
súvislosti s uzavretím zmluvy, okrem nákladov na doručenie tovaru ak už bol tovar
vyexpedovaný predávajúcim

f. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo
dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich
úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe
Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
a. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny
b. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme
tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci
umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme
Článok VIII
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
Alternatívne riešenie sporov
a. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie
reklamačného poriadku je umiestnené v internetovom obchode.
b. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť
sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu
aquacatalan@gmail.com. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa
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 č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené
právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona
o ARS.
c. 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 €.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
a. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
b. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné
a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

