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Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop 
 

I. 
 Všeobecné ustanovenia 

 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre e-shop upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
z kúpnej zmluvy pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu spoločnosti Arcus International, s.r.o. 
elektronicky na diaľku.  
 
2. Predávajúcim je spoločnosť: 
Arcus International, s.r.o. 
sídlo: č. 85, 930 36 Horná Potôň  
IČO: 36 259 829   
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14755/T 
e-mailová adresa: ds@arcusinternational.sk  
(ďalej len „predávajúci“) 
 
1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku 
spracovanú systémom predávajúceho. 
 
2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná elektronická objednávka prostredníctvom webovej stránky 
predávajúceho.   
 
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre e-shop tvoria vo svojom aktuálnom znení neoddeliteľnú súčasť 
kúpnej zmluvy. 
 
4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú 
podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok pre e-shop, budú ustanovenia osobitnej písomnej 
kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami pre e-shop. 
 

II. 
Objednávka tovaru 

 
1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.  
 
2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí 
požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 
 
3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas 
pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie 
ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.  
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4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, 
vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky 
alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú. 
 
5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany 
predávajúceho.  
 

III. 
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho 

 
1. Predávajúci je povinný: 
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a 
lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR, 
c) 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 SR (napr. 
záručný list, dodací list, daňový doklad). 
 
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru od kupujúceho. 
 
3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar 
kupujúcemu, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo 
možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej 
časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní odo dňa zrušenia objednávky 
alebo od odstúpenia kupujúceho na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
4. Kupujúci je povinný: 
a) prevziať objednaný tovar, 
b) zaplatiť predávajúcemu pri prevzatí tovaru dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru, 
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej 
osoby. 
 

IV.  
Dodanie tovaru 

 
1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu od 3 do 7 dní, ak ide o tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho. 
Ak tovar sa nenachádza na sklade predávajúceho, dodacia lehota bude oznámená kupujúcemu dodatočne. O 
dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak 
kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku. 
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2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo 
iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.  
 
3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutému v kúpnej 
zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú 
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a 
doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. 
Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo 
treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a 
odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. 
 
4. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste a v 
časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy 
neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok 
na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie 
tovaru na miesto. 
 
5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti 
zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru, alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná 
(nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť 
kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca 
predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci 
odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť 
reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky 
účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 
 
6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku 
týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť 
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 
bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. 
 
7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené 
prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto 
prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom. 
 

V. 
Platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena za tovar je určená na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v elektronickej 
podobe na internetovej stránke predávajúceho (ďalej ako „kúpna cena“). 
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2. Náklady spojené s prepravou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 
 
3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar pri prevzatí tovaru.  
 
4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, predávajúci je 
oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. 
 

VI. 
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 
1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. 
 
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba 
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, 
alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci 
tovar neprevezme. 
 

VII. 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 
1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 
7 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 v lehote 14 
dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení 
od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.  
 
2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára, ktorý je dostupný 
na internetovej stránke predávajúceho. 
 
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej 
zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým 
má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.  
 
4.  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od 
kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe 
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný 
vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča 
sa tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky na dobierku predávajúci  
nepreberá.  
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5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený vrátený 
tovar. 
 
6. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s 
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  
 
7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je 
používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s 
opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 
 
8. Ustanovenia tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok pre e-shop výslovne neplatia pre 
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami pre e-shop sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o elektronickom obchode a zákona 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 
 
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre e-shop nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej 
zmluvy. 
 
3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito 
všeobecnými obchodnými podmienkami pre e-shop oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí. 
  


