Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom internetového portálu www.susicobuvi.sk je spoločnosť FiLAND s.r.o., so sídlom
Krymská 3879/1, 07101 Michalovce, IČO:50254774, IČDPH: SK2120243620, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 38877/V.

Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické
osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na
www.sisicobuvi.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom
č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo,
e-mail, počet kusov. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002
Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú
poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru) ani zhromažďované
v informačnom systéme.
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy
zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v
pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a
oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto
termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň kontaktovania
predávajúceho spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Storno
objednávky potrebné potvrdiť e-mailom na adresu dodávateľa. Následne predávajúci potvrdí
Storno objednávky e-mailom na adresu Spotrebiteľa.
I. Dodacie lehoty
1. Dodacia lehota je do troch pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Termín dodávky
alebo osobného odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Vo výnimočných prípadoch, napr. keď objednané množstvo tovaru nie je bežné môže byť dodacia
lehota dlhšia.
II. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať
zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v
nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Aktuálna platná cena tovaru bude vždy
oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo dobierkou.Platba
v hotovosti nie je možná.
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy dohodne predávajúci so spotrebiteľom pri potvrdení objednávky. Spotrebiteľ si
môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobný odber
b) kuriérskou spoločnosťou DPD
c) Slovenskou poštou
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia
dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy
predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom
internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,
vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar
nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku
(v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia
oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od
zmlúv:
a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14
dní od prevzatia plnenia,
b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na
vôli predávajúceho,
c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar,
ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d.
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich
originálny obal,
e. na dodávku novín, periodík a časopisov,
f. spočívajúcich v hre alebo lotérii.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie
odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s
prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu
a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či
bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva
medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom
vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto
hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na
vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené
kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v
rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie
v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po
vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od
kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru.
Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre
obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať
kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany
vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov
podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi
predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2016 a rušia predchádzajúce
znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č.3, 04379 Košice 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220781
fax č.: 055/6224547
e-mail:ke@soi.sk

