ELKA, a.s.
Všeobecné obchodné podmienky (maloobchodného) predaja
výrobkov spoločnosti ELKA, a.s.
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (maloobchodného) predaja výrobkov spoločnosti ELKA,
a.s. (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru podľa výberu
kupujúceho z ponuky predávajúceho.
1.2 Spoločnosť ELKA, a.s. predáva svoje výrobky spotrebiteľom formou priameho predaja s osobným
prevzatím tovaru kupujúcim v sídle spoločnosti alebo formou predaja na dobierku.
1.3 Na predaj výrobkov spoločnosti ELKA, a.s. sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka,
najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve (§§ 588 až 610) a ustanovenia § 613 až
627. Jedná sa o spotrebiteľskú kúpnu zmluvu.

2. Priamy predaj
2.1 K uzavretiu kúpnej zmluvy pri priamom predaji dochádza prevzatím tovaru kupujúcim, zaplatením
kúpnej ceny a vydaním dokladov o predaji zo strany predávajúceho: dodací list, pokladničný doklad
potvrdený pečiatkou predávajúceho, záručný list a návod na obsluhu.
2.2 Okamihom prevzatia výrobku a zaplatením kúpnej ceny prechádza vlastníctvo tovaru na
kupujúceho.

3. Predaj na dobierku
3.1 Objednávka môže byť spoločnosti ELKA, a.s. ako predávajúcemu doručená ako poštová zásielka,
faxom alebo e-mailom. Objednávka musí obsahovať identifikačné a kontaktné údaje
o objednávateľovi, ďalej druh a množstvo objednaného tovaru.
3.2 Potvrdenie objednávky môže byť kupujúcemu doručené ako poštová zásielka, faxom alebo
e-mailom. Toto oznámenie obsahuje údaje o predmete a množstve tovaru, jeho cene, dodacej lehote
a mieste dodania, spôsobe dopravy a znášaní nákladov na dopravu.
3.3 Kúpna zmluva pri predaji na dobierku je uzatvorená okamihom, keď medzi predávajúcim
a kupujúcim dôjde k zhode o predmete a množstve tovaru, jeho cene, dodacej lehote a mieste
dodania, spôsobe dopravy a znášaní nákladov na dopravu. Akceptačný prejav zo strany kupujúceho
s týmito základnými podmienkami predaja (predmet a množstvo tovaru, jeho cena, dodacia lehota
a miesto dodania, spôsob dopravy a znášanie nákladov na dopravu) môže mať aj formu e-mailu.
3.4 V prípade predaja na dobierku prechádza vlastníctvo tovaru na kupujúceho jeho prevzatím
a zaplatením kúpnej ceny.
3.5 Ak kupujúci neprevezme dodaný tovar v dojednanom mieste dodania, tak predávajúci je
oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie a uhradenie nákladov vynaložených na dopravu tovaru.

4. Predávajúci je povinný najmä:
a) Odovzdať tovar kupujúcemu na základe jeho výberu alebo mu dodať tovar na základe jeho
objednávky na ním určené miesto v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo
vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
b) Zabezpečiť, aby dodaný tovar zodpovedal požiadavkám platných právnych predpisov a technických
noriem
c) Odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie
a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

5. Kupujúci je povinný najmä:
a) Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b) Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote
c) Potvrdiť na dodacom liste (alebo inom doklade) svojím podpisom (alebo podpisom poverenej
osoby) prevzatie tovaru

6. Zodpovednosť za vady a záruka
6.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
6.2 Predávajúci poskytuje záručnú dobu na predávaný tovar v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Ak objednávateľ prevzal tovar až po dni, do ktorého mal
povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
6.3. Predávajúci vydá kupujúcemu záručný list s vyznačenou záručnou dobou a začiatkom jej plynutia.

7. Práva zo zodpovednosti za vady
7.1 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas
a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.2 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
7.4 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
7.5 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.
7.6 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v
záručnej dobe.
7.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
7.8 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté
platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
7.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom a v lehotách uvedených v reklamačnom
poriadku.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Tieto VOP sú umiestnené na internetovej stránke spoločnosti ELKA, a.s. Spoločnosť ELKA
upozorní každého kupujúceho na dobierku na tieto VOP pri zaslaní potvrdenia objednávky. Po zaslaní
tohto oznámenia sa má za to, že sa kupujúci s týmito VOP oboznámil.
8.2 Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ,
pokiaľ sa nedohodnú inak.
8.3 Vzťahy, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené alebo osobitne dojednané medzi
predávajúcim a kupujúcim, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8.4 Tieto VOP možno aplikovať len v spojení s konkrétnou kúpnou zmluvou a nadobúdajú platnosť
voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
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