
Všeobecné obchodné podmienky 
I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „obchodné 
podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu www.vitaldom.sk (ďalej iba 
„elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje:  

obchodné meno  spoločnosti : Vitaldom, s.r.o.  

sídlo  obchodnej spoločnosti  : Šulekova 6323/22, 811 03 Bratislava 

IČO    : 50 297 872  

tel. kontakt, e-mailová adresa : +421 903 700 128, vitaldom@vitaldom.com 

(ďalej len „predávajúci“). 

2. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, 
kupujúceho (spotrebiteľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom 
elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom 
elektronického obchodu. 

3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje 
kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky elektronického obchodu : 
www.vitaldom.sk. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom 
obchode predávajúceho. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky 
elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak 
predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od 
obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred 
obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese 
uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa 
oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým 
podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú 
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim. Takto uzatvorená 
zmluva je v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavieranej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 
Z.z.“).  

II. Informácie o tovare a cene 

1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú dané predávajúcim. Obrázky 
zobrazené pri výrobku sú len ilustračné. 

2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar. 

3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v elektronickom obchode platia iba do 
uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 



4. Spotrebiteľ uhrádza cenu tovaru spôsobom, aký bol dohodnutý pri vytvorení objednávky. 
Spotrebiteľ platí cenu tovaru + poštovné a balné. 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára 
nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať 
nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy, ak si kupujúci objednáva do firmy), adresa 
trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, 
jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar 
(dobierka, prevod na účet, platba kartou), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, 
kuriér, osobný odber); ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, 
sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČO DPH. Objednávka 
kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzným  návrhom na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú 
objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho 
o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke 
bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a je považovaná na považuje sa za 
trvanlivý nosič v zmysle  dikcie § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z.  

2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú 
adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky. 

3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej 
zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie 
elektronickej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu kupujúceho. 

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o 
kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny 
prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie 
potrebné údaje. 

IV. Odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú  
ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. 

2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, 
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia 
tovaru. 

3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená 
tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. 



6. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení: 
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo 
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok  

7. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť 
spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. 

8. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si 
predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom 
musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy 
vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný 
(vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený 
spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru). 

9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť 
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu 
najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie 
tovaru predávajúcemu. 

10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so 
zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ 
predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do 
pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.  

11. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok. 

V. Platobné podmienky 

1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný 
uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie. 

2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny: 
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierkou), ak je uzatvorená zmluva o preprave a 
za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi, 
b) bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním 
tovaru, 
c) platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru. 

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň 
úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet 
predávajúceho. 

4. Ak kupujúci, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, 
neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný 
kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním 
tovaru.. 

VI. Podmienky dodania tovaru 

1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom 
jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je do 5 pracovných 



dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je 
kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕžal emailom. 

2. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru: 
a) doručenie tovaru Slovenskou poštou, 
b) doručenie tovaru kuriérom spoločnosti ReMax Courier Servis.  

3. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním. 

4. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. 

5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou 
službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. 

6. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom 
prepravcu, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne 
vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru). 

7. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň 
dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.  

VII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 1 rok od zakúpenia, počas 
ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba 
začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži 
zároveň ako záručný list. 

2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol 
dodaný kompletný a nepoškodený. 

3. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho. 

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je 
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný 
potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie 
doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o 
vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má 
možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

5. Náklady spojené s reklamačným konaním: 
a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci, 
b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu 
všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s 
platnými právnymi predpismi. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť 
oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na 
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 



2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči 
predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby. 

3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom 
splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim 
a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré 
ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení  zostávajú 
nedotknuté. 

5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu 
komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre 
obe zmluvné strany. 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

Vitaldom, s.r.o.  

Šulekova 6323/22 

811 03  Bratislava 

E-mail: vitaldom@vitaldom.sk  

 

VEC: Odstúpenie od zmluvy 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy týkajúcej sa zakúpenia kĺbovej 
výživy Vitaldom Flex. 

 

Dátum objednania tovaru: ......................................... 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................... 

Adresa spotrebiteľa: ......................................... 

 

 

Dátum: ..........................................    Podpis: ......................................... 

 (ak sa podáva v listinnej podobe) 


