
OBCHODNÉ PODMIENKY 
1.Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy 
 
1.1 Tieto všeobecnéobchodnépodmienky upravujú vzájomnévzťahy medzi 3D 

slovíčka(3D SLOVÍČKA s.r.o., s miestom podnikania 1. Mája 491/43, 985 59  
Vidiná, IČO: 52425126, DIČ: 2121018372), (ďalej ako „predávajúci“) a 

zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom 
internetového obchodu. Tieto všeobecnéobchodnépodmienky tvoria 
neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo 
strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. 
 
1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim 
kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky 
(ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť 
vyplnenétieto údaje:–identifikačné údaje kupujúceho (t. j. meno a priezvisko, 
presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),–
špecifikáciaobjednaného tovaru (t. j. názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a 
jeho množstvo (t. j. počet objednaných kusov),–cena a spôsob platby za 
tovar.Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutnéna 
plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej 
zmluvy bude kupujúcemu potvrdenézaslaním stručnej správy na e-mailovú 
adresu, ktorú uvedie v objednávke. 
 
1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a 
vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto 
všeobecnéobchodnépodmienky predávajúceho bez výhrad prijíma. 
 
2.Odstúpenie kupujúceho od zmluvy 
 
2.1 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru 
zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne 
pre jedného kupujúceho (t. j. ak ide o produkt zhotovený na základe predlohy, 
ktorou je zaslaná fotka, náčrt, skica, alebo iný podklad zaslaný na 
spracovanie). 
 
2.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba na základe objektívnych 
dôvodov súvisiacich s poškodením tovaru pri doručení podľa platného 
reklamačného poriadku, alebo v súvislosti s inou očividnou vadou výrobku. 
Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade nefunkčnosti výrobky pri jeho 
nesprávnom použití. 
 
2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar 
predávajúcemu nepoužitý s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho 
(faktúrou). Tovar je potrebnézaslať na adresu sídla predávajúcehodoporučene 



a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie 
počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 
 
2.4 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:a) prevziať tovar 
späť,b) informovať kupujúceho o riešení na základe reklamačných podmienok 
 
3.Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 
 
3.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty (zásielka na 
dobierku) alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, podľa výberu 
kupujúceho a špecifikácie v objednávke. 
 
3.2 Cena poštovného a balného na miesto dodania uvedenékupujúcim v 
objednávke je závislá od vybranej alternatívy spôsobu dodania tovaru. 
Kupujúci je o tejto cene informovaný pred finálnym potvrdením objednávky a je 
uvádzaná ajv doručenej faktúre. 
 
3.3 Po dohode posielame tovar do celého sveta, pre zaslanie mimo SK a CZ 
nás prosím kontaktujte. 
 
3.4 Tovar je počas prepravy poistenýpre prípad poškodenia a straty, pričom 
toto poistenie je zahrnutév cene poštovného a balného. 
 
3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a 
prevádzkových možností predávajúceho realizovanév čo najkratšom čase 
podľa charakteru objednaného tovaru. Informácia o predpokladanej dobe 
dodania je uvedená v objednávke. Avšak predávajúci negarantuje žiaden 
termín dodania. 
 
3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za 
splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v 
objednávke kupujúceho. 
 
3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim 
vlastníctvom predávajúceho. 
 
3.8 V prípade neprebratia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo 
uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci 
tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovnédoručenietovaru, je 
povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania. 
 
3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu 
elektronickou formou na mailovúalebo ju zašle spolu sobjednaným tovarom 
naadresu kupujúceho zadanú v objednávke. 
 
 



4.Platobnépodmienky 
 
4.1 Ceny výrobkov uvedenéna internetovej stránke sú pre kupujúceho 
konečné.  
 
4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru pri prevzatí tovaru na 
dobierkualebo prevodom na bankový účet. 
 
5.Ďalšie zmluvnépodmienky 
 
5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je 
povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa na 
náhradnom plnení. 
 
6.Zodpovednosť za poškodenie –reklamácie 
 
6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí 
mechanicképoškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru 
skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý 
podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas 
dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na 
základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej 
udalosti s dopravcom poskytnutáprimeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. 
 
6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktorémá tovar pri prevzatí 
kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína 
plynúťodo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na 
bežnéopotrebenie tovaru spôsobenéjeho používaním. Záruka sa nevzťahuje 
na poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou a údržbou tovaru. 
 
6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktorézodpovedá predávajúci, je 
povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. 
 
POSTUP REKLAMÁCIE: 
1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky. 

2. Poslať produkt späť na adresu firmy: 3D SLOVÍČKA s.r.o., 1. Mája 491/43, 985 
59  Vidiná. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
6.4 Odstrániteľné poškodenie: 
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktorémožno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo 
bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez 
zbytočného odkladu odstrániť. 
6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu 
veci, ak tým predávajúcemu nevzniknúneprimeranénáklady vzhľadom na cenu 
tovaru alebo závažnosť poškodenia. 



6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť 
chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovnévyskytnutie sa poškodenia po oprave 
alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci 
alebo právo od zmluvy odstúpiť, t. j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo 
výberu má kupujúci). 
 
6.5 Neodstrániteľnépoškodenie: 
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktorénemožno odstrániť a ktorébráni tomu, aby sa 
vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu 
veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). 
6.5.2 Ak ide o inéneodstrániteľnéchyby (t. j. také, ktorénebránia tomu, aby sa 
vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú 
zľavu z ceny veci. 
 
6.6 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti 
reklamácieihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto 
lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odbornéposúdenie vady. Vybavenie 
reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak 
reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaképráva, akoby išlo o 
poškodenie, ktorénemožno odstrániť. 
 
6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe 
jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej 
rozsahu. 
 

6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, 

keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej 

doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od 

prevzatia novej veci. 

6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktorému vznikli v 

súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo 

treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí 

doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne. 

 

7.Osobné údaje 

 

7.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru 

spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktorému poskytnú v 

objednávke. Získanéosobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje 



ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením,zničením, 

stratou a zneužitím. 

7.2 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle §7 

zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov v znení neskorších 

predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobnýchúdajov uvedených v 

objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu 

nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobnýchúdajov 

kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolaťa to písomnou 

formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 

428/2002 Z.z., t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania 

svojich osobnýchúdajov, právo na odpis osobnýchúdajov, ktorésú predmetom 

spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych 

osobnýchúdajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobnýchúdajov, 

ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej 

žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobnýchúdajov na marketingové 

účely. 

 

8.Záverečné ustanovenia 

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho 

predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. 

8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber predlohy, ktorou je zaslaná fotka, 

náčrt, či obrázok kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie predlohu tovaru vulgárnym, 

neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar 

vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto 

skutočnosti kupujúceho informuje. 

8.3 Tieto všeobecnéobchodnépodmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreténa 

ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

8.4 Tieto všeobecnéobchodnépodmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 

01.08.2018. 

 

Zákaznícky servis  

Po-Pia: 9.00-14.00 

So-Ne: 18.00-19.00 

+421918252 362 


