Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti
predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).
Vymedzenie pojmov:
•
predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu http://veselozivotom.eu
• kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do
obchodného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu
predovšetkým prostredníctvom eshopu, emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.
To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z.
v lehote 14 kalendárnych dní.
•
tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu
http://veselozivotom.eu
•
objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke http://veselozivotom.eu. Tieto
podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je
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Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia
občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a
kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
2. Objednávka
Objednávkou prijímate, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov nezaručujú
úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu
zodpovednosť. V týchto materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách
tretích osôb. Kupujúci si objednáva vybranú službu vyplnením elektronického formulára
objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú
vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu
objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými
podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových
stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká
vyplnením a odoslaním objednávky.
Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná
na diaľku
.
3. Cenník
Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke
http://veselozivotom.eu a takisto

v objednávkovom formulári.

Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý
slúži ako doklad o zakúpení služby. Predávajúci není platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Zabezpečenie
Prístup k platenej sekcii je zabezpečený užívateľským heslom. Kupujúci je povinný
zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do platenej sekcie.
Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie prístupov a hesiel tretím osobám je zakázané.
5. Dodacie podmienky
Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie
k zakúpenému produktu prostredníctvom emailu a prístupových odkazov na stiahnutie
knihy.
6.
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7 písm. l) o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o vyhotovenie elektronickej
služby na mieru.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných
prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so
súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých
požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo
produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (video, zvuková nahrávka, CD,
DVD, elektronické knihy, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na
konkrétnu požiadavku kupujúceho
7. Ochrana osobných údajov
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sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú
zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje
partnera sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z..
Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho.
Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií,
vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na
komunikáciu s Vami. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti
zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby

mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných
partnerov.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2015. Predávajúci si vyhradzuje
právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

