
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 

1.1 Predávajúcim je e-shop stránky www.dianaklestincova.sk, AMK group s.r.o, Majcichov 464, 919 22
Majcichov,  IČO:  46829679,  DIČ:  2023610325,  tel.  +421902944606,  e-mail:
ahoj@dianaklestincova.sk (ďalej  len  predávajúci).
1.2  Kupujúcim  je  každá  fyzická  alebo  právnická  osoba,  ktorá  akýmkoľvek  spôsobom  kontaktuje
predávajúceho  s  úmyslom  kúpy  tovaru,  ktorý  predávajúci  ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s
úmyslom  kúpy  tohto  tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a odoslaním objednávky dáva
kupujúci  súhlas  s  týmito  Obchodnými  podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1  Tovar  môže  kupujúci  objednávať prostredníctvom  nákupného  košíka  na  web-stránkach
predávajúceho.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodutú
cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4  Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  správny  druh  a  množstvo  tovaru  v  dohodnutej  cene  podľa
objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania
dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť u predávajúceho e-mailom. Po overení splnenia podmienok
zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V
prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový
účet  kupujúceho,  alebo  ich  doručí  iným  spôsobom,  ktorý  si  spolu  dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.
V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný
tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v
prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,
nedostupnosť, ...).
2.7 Tovar, ktorý skladom momentálne nie je, musíme objednať u nášho dodávateľa. Pokiaľ o neho
máte záujem, informuje sa o termíne naskladnenia. Je možné si objednať v jednej objednávke tovar,
ktorý skladom máme  a neskôr po naskladnení doobjednať v druhej objednávke tovar, ktorý skladom
nebol (tento postup odporúčame, aby ste si prvou objednávkou zarezervovali tovar, ktorý skladom je a
vyhli sa tak situácii, že kým naskladníme Vami želaný produkt, iný tovar už bude vypredaný). V takom
prípade riešime spôsob dodania individuálne so zákazníkom a zvyčajne odosielame tovar z oboch
objednávok naraz za cenu jedného poštovného.

3.CENY

3.1  Predávajúci  je  platcom  DPH.
3.2 K základnej  cene objednávky je  pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho,  aký spôsob
doručenia  si  kupujúci  vyberie.  Aktuálna  sadzba za  dopravu je  viditeľná  priamo v  objednávke (pri
každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4.PLATBY

4.1  Platiť  za  tovar  môže  kupujúci  zaplatiť  na  základe  proforma  (zálohovej)  faktúry.  Na  základe
odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením
objednávky  e-mailom.  Túto  platbu  môže  kupujúci  uskutočniť  nasledovne:
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a)  prevodným  príkazom  zo  svojho  účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2  Platba  je  možná  iba  v  EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom.

5.DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od
potvrdenia objednávky. Maximálna doba dodania je 15 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim
sa  môže predĺžiť.  Ak  kupujúcemu nevyhovuje  oznámená predĺžená  dodacia  lehota,  má možnosť
stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1  Predávajúci  zabezpečuje  dopravu  tovaru  spôsobom,  ktorý  si  kupujúci  vyberie  z  ponúkaných
možností  v  objednávke:
a) Slovenská pošta
b Osobný odber: Nitra – Pod Kaplnkou 3, 949 11 

  Biely Kostol – Sadová 9, 919 34

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať
neporušenosť  zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci
taktiež  dodá  spolu  s  tovarom  návod  na  obsluhu  a  záručný  list  ak  to  vyžaduje  povaha  tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý
kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6  Predávajúci  nenesie  zodpovednosť  za  oneskorené  dodanie  objednaného  tovaru  kupujúcemu
zavinené prepravcom. Za poškodenie  zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu
prepravca.  Takéto  prípady  rieši  predávajúci  dodaním  nového  tovaru  kupujúcemu  po  zaplatení
všetkých  škôd  prepravcom.  Tovar  odporúčame  prepravovať  ako  krehké  zásielky.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar
Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík pokiaľ
sa nedohodneme inak.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ
OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky
(podľa zákona "od kúpnej  zmluvy",  ak už kupujúci  prevzal  tovar)  do 14 pracovných dní  odo dňa
prevzatia tovaru. Ak si spotrebiteľ objedná tovar zhotovený na zákazku, toto právo na odstúpenie od
kúpnej  zmluvy  do  14  dní  mu  zaniká.
7.2  Tovar  na  vrátenie  musí  byť:,
a)  nepoužitý  a  nepoškodený  ,
b)  kompletný  (vrátane  obalu,  príslušenstva,  dokumentácie,  ...),
c)  vrátane  priloženého  dokladu  o kúpe  a formulára.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a)  kontaktovať  predávajúceho so  žiadosťou  o  Odstúpenie  od kúpnej  zmluvy  uzavretej  na  diaľku,
uviesť  číslo  objednávky (variabilný  symbol),  dátum kúpy a číslo  svojho účtu  pre  vrátenie  peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a
použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu
pôvodných  obalov  a  samotného  tovaru  (predávajúci  neručí  za  prípadnú  stratu  alebo  poškodenie



tovaru  počas  prepravy),,  
c)  uhradiť  výdavky  súvisiace  s  vrátením  tovaru  (poštovné,  poistenie,  ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto  Obchodných podmienok a po obdržaní
vráteného  tovaru  je  predávajúci  povinný:
a)  prevziať  tovar  naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú
cenu  zaplatenú  za  tovar,  okrem  poplatku  za  dopravu.
7.5  V  prípade  nesplnenia  niektorej  z  podmienok  podľa  bodov  7.1  až  7.3  týchto  Obchodných
podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený
na riziko a náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1  Vybavovanie  reklamácií  sa  riadi  záručnými  podmienkami  konkrétneho  tovaru,  Obchodným
zákonníkom  a  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  a  osobitnými  predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení
(priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol
vydaný  záručný  list,  ale  zákazník  ho  stratil.
8.3  Záruka  sa  nevzťahuje  na  bežné  opotrebenie  veci  (alebo  jej  častí)  spôsobené  používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený,
s kópiou faktúry, dodacím listom. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady a  viditeľne
označiť zásielku nápisom „Reklamácia“.
8.5 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa
jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu  (ďalej  len  „ARS“).  Formou ARS môžu byť  riešené iba  spory  vyplývajúce  zo  zmluvy  medzi
predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1
ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS
sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy
alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS
príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má
spotrebiteľ  právo  obrátiť  sa  na  vecne  a  miestne  príslušný  všeobecný  alebo  rozhodcovský  súd.
Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm     
8.6  POSTUP  REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku, najneskôr do 24h od
prevzatia  tovaru  od  prepravcu.
8.6.2. Poslať produkt späť na adresu: Sadová 9, 919 34, Biely Kostol
8.6.3.  V  prípade  oprávnenej  reklamácie  je  vrátenie  finančných  prostriedkov  možné  rovnakým
spôsobom  ako
bola platba uskutočnená.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť  AMK  group,  s.r.o.,  so  sídlom:  Majcichov  464,  919  22  Majcichov,  IČO:  
46829679, DIČ: 2023610325, IČ DPH: SK 2023610325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30102/T, ako správca/prevádzkovateľ osobných údajov, si vás
týmto,  ako tzv.  dotknuté osoby,  dovoľuje  informovať  o spôsobe a rozsahu spracúvania  osobných
údajov zo strany správcu osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním
vašich osobných údajov. 

I. 
SPRACÚVANÉ ÚDAJE 
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Spoločnosť  AMK group,  s.r.o.,  spracúva  Vaše  osobné údaje  v  súlade  s  Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné
nariadenie  o  ochrane  osobných  údajov;  ďalej  len  „Nariadenie“),  a  ďalej  v  súlade  s  relevantnými
vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré spoločnosť
AMK group, s.r.o.,  poskytujete v súvislosti  s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci
objednávky tovaru v e-shope). Ide o tieto osobné údaje: 

 Meno a priezvisko 

 E-mailová adresa 

 Telefónne číslo 

 Adresa pobytu či doručovacia adresa 

Spoločnosť AMK group, s.r.o. ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že
používate jeho služby. Ide o tieto údaje: 

 IP adresa 

 Súbory cookies 

 Údaje o prehliadači a zariadení 

 Geografické údaje 

 Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave

zákazníckeho účtu) 
 Prípadne iný online identifikátor 

Spoločnosť AMK group, s.r.o.  spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a
v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov. 

II. 
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope 
o Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej
realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností. 
o V príprave tvorby objednávky Spoločnosť AMK group, s.r.o.  zhromažďuje a spracúva vaše osobné
údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu
kúpnej  zmluvy,  pričom  poskytnutie  osobných  údajov  slúži  primárne  na  vašu  jednoznačnú  a
nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného
tovaru. 
2. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií 
o Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností. V
súvislosti  s  vybavovaním reklamácií  spracúvame Vaše  osobné  údaje  ďalej  tiež  na  účely  svojich
právnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii. 
o Pri vybavovaní reklamácií zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu – meno,
priezvisko,  adresa  pobytu  či  doručovacia  adresa,  telefónne  číslo,  e-mailová  adresa,  transakčná
história objednávok, údaje o zakúpenom tovare. 
3. Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely 
o V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely,
budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa,
IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje
týkajúce  sa  uskutočnených  nákupov,  údaje  o  prehliadači  a  zariadení  a  prípadné  iné  online
identifikátory,  a  to  primárne za účelom vytvorenia  vhodnej  ponuky tovaru a služieb v  súvislosti  s
oslovením  zákazníka,  a  to  prostredníctvom  všetkých  prostriedkov  internetovej  reklamy  a  formou
elektronickej  komunikácie  slúžiacej  k  zasielaniu  personalizovaných  ponukových  e-mailov,  cielenej
reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.
22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov. 
4. Použitie súborov cookies a analýza webových stránok 
o V prípade, že používate naše webové stránky, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré
na svojich webových stránkach používame za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok,
vyhodnotenie  ich  návštevnosti  a  za  účelom  optimalizácie  marketingových  aktivít,  t.  j.  ponúkanie
reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar. 



Čo sú cookies? 
Súbory  cookies  sú  malé  textové  súbory,  ktoré  navštívená  webová  stránka  môže  odoslať  do
internetového prehliadača,  ktorý  ich uloží  vo vašom zariadení.  Osoba používateľa  však nie  je  na
základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie
na  určitú  dobu,  aby  ste  ich  nemuseli  znova  vkladať,  keď  sa  na  webové  stránky  vraciate  alebo
prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku. 
Na aké účely používame cookies? 
Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok.
Cookies slúžia najmä na: Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné
dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami; Zapamätanie si obsahu nákupného
košíka;  Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
Analýzu návštevnosti,  správania,  preferencií  a záujmov používateľov;  Ponúkanie reklamy na tovar
podľa záujmu používateľa. 
Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je
dobrovoľný.  V  prípade,  že  nesúhlasíte  so  zhromažďovaním  niektorých  alebo  všetkých  súborov
cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača. V prípade, že
tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše
webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. 

III. 
DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Vaše  osobné  údaje  spracúvame  v  prípade  zakúpenia  tovaru  v  e-shope  po  dobu  realizácie

zmluvného  vzťahu,  ďalej  po  dobu  nevyhnutne  potrebnú  na  zabezpečenie  vzájomných  práv  a
povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar
na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.  Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70
zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po
dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových
dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky. 

 V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných

údajov  k  marketingovým  a  obchodným  účelom  alebo  k  zasielanie  obchodných  oznámení
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode,
v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým
súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj  súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných
údajov vykonávané z našej strany na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto
Informáciou o spracúvaní osobných údajov. 

IV. 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

1. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 
 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na

súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné
účely;  spracúvaniu  údajov  zo  súborov  cookies  je  možné  zamedziť  nastavením  vášho  webového
prehliadača); 

 Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás

týkajú, či sú alebo nie sú našou spoločnosťou spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať
prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia); 

 Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom,

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a
ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je
to technicky uskutočniteľné); 

 Právo na opravu (právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu opravené nepresné osobné

údaje, ktoré sa vás týkajú); 
 Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať,  aby bolo obmedzené spracúvanie,  alebo

pokiaľ by boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie); 
 Právo  na  vymazanie  (právo  požadovať,  aby  boli  vaše  osobné údaje  bez  zbytočného  odkladu

vymazané, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené,



alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší
právny  titul  na  spracúvanie;  alebo  pokiaľ  by  zo  strany  správcu  boli  osobné  údaje  spracúvané
protiprávne); 

 Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby správca prestal spracúvať vaše osobné údaje na

základe právneho titulu oprávneného záujmu); 
 Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.. 

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

.V Trnave, dňa 17.10.2022


