
Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www. emt.sk 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je EMT Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 2234, 911 05 Trenčín , IČO: 34152792,
DIČ:SK2020173  (  ďalej  len  ,,  predávajúci,,  ).  Nákup  tovaru  prostredníctvom  e-shopu   www.emt.sk môžu
uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  Dohľad vykonáva  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky
kraj , Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.

 
Článok 2

Postup pri objednávaní
Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.
 Po vybratí  tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku
kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho
kliknutím  na  ikonu  „ODOSLAŤ“.  Po  vytvorení  objednávky  bude  táto  zaregistrovaná  v  systéme o  čom bude
kupujúci  informovaný e-mailovým oznámením o prijatí  objednávky.  Okamihom prijatia oznámenia do mailovej
schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.
 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky  ceny  tovarov  sú  konečné,  vrátane  20  %  DPH.  Sme  platiteľmi  DPH.  Tovar  posielame  na  dobierku
Slovenskou poštou alebo prostredníctvom expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service,s.r.o. 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.

Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a 
tento má právo od objednávky odstúpiť.  K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu ( tzn. poštovné, poplatok
za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky )  .  Obchodné podmienky Slovenskej  pošty nájdete tu
http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky. Obchodné podmienky expresnej doručovateľskej
služby  Slovak  Parcel  Service,  s.r.o.  nájdete  na  stránke  http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-
preprava/Obchodne-podmienky.html

 
Článok 5

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop
 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 dní.od dátumu prevzatia tovaru , alebo služieb. 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte, v prípade zmlúv:

 na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od 
prevzatia plnenia, 

 na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli 
predávajúceho, 

 na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý 
podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 Lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy uplynie  po  14  dňoch odo dňa  keď Vy alebo Vami  určená tretia  osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Upozornenie:
Tovar musí byť  vrátený v pôvodnom obale a  bez známok poškodenia a používania.  Ustanovenie zákona o
odstúpení od zmluvy, však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.
 Zároveň musí byť priložená:
-kópia daňového dokladu  
-vyplnený Formulár na vrátenie tovaru

Pri  uplatnení  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy  nás  informujte  o  svojom rozhodnutí  odstúpiť  od  tejto  zmluvy
jednoznačným Vyhlásením zaslaním e-mailu alebo listu na adresu : 

http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html
http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html
http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky
http://www.emt.sk/


EMT Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 2234, 911 05 Trenčín, alebo na mail : emt@emt.sk 

Na tento účel použite Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy TU
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä
kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili
iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri
Vašej platbe, alebo prevodom na Vami uvedený bankový účet vo Formulári na vrátenie tovaru , ak ste výslovne
nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .
 
Zašlite  nám tovar  späť  najneskôr do  14  dní odo  dňa uplatnenia  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy.  Lehota  sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 
Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: 
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je
potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 

Článok 6
Reklamačné podmienky

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom
viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou , alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je
povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. V prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu je Záručná doba tovaru
12 mesiacov.

Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 

Ak  ide  o  vadu,  ktorú  možno  odstrániť,  má kupujúci  právo,  aby  bola  bezplatne,  včas  a  riadne  odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci
alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa
vady po oprave nemôže vec riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je
povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá
potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

 ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie

 ak  chyba  vznikla  mechanickým poškodením (zlomenie,  rozbitie,  poškriabanie,  roztrhnutie,  prasknutie,  a
pod.)

 
Článok 7

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 
emt@emt.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu 
neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú 
orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom 
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

https://e-shop.emt.sk/uploads/files/downloads/5aeaee1b9fdb0_Formul%C3%A1r%20na%20odst%C3%BApenie%20od%20zmluvy%20EMT_1_2018.pdf


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je 
dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo 
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len 
zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje 
sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia 
sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok 8
Ochrana osobných údajov

 
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 z.z, 
z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“). V súlade s týmto 
zákonom sa rozumie:

1.Vymedzenie pojmov:
-dotknutá  osoba – kupujúci
-prevádzkovateľ internetového obchodu -predávajúci

2. Zoznam osobných údajov:
-Názov spoločnosti,sídlo spoločnosti,IČO, DIČ, IČ DPH,meno, priezvisko, email, telefonický kontakt

3. Účely spracúvania osobných údajov:
 a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH - vystavenie daňového dokladu 
 b) email, telefónny kontakt - kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. 
 Osobné  údaje  sa  nesmú  ďalej  spracúvať  spôsobom,  ktorý  nie  je  zlučiteľný  s  týmito  účelmi.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  
b)  Spracúvanie  osobných  údajov  (email,  telefónny  kontakt)  je  nevyhnutné  na  plnenie  zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov:
 a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH - na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov 
b) email,  telefónny  kontakt   1rok  po  uskutočnení  objednávky  kupujúcim.

7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby
prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie
uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom  týkajúcim  sa  dotknutej  osoby,  právo  na  opravu  alebo  vymazanie  alebo  obmedzenie  spracúvania
osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o   ochrane osobných údajov.
Osobné  údaje  sú  spracúvané  len  za  účelom  vyhotovenia  faktúry  a dodania  tovaru  a sú  chránené  v zmysle
zákona.

Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj , adresa : Hurbanova 59, 91101  Trenčín
tel. č. : 032/640 01 09

Váš emt.sk - inernetový e-shop

Obchodné podmienky sú platné od 31.12.2017 do odvolania.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

