Obch
hodné a reklam
mačné po
odmienky

1. Všeo
obecné ustanoven
nia
Obchodn
né podmienkky upravujú postup
p
pri uzzatváraní kúp
pnych zmlúv medzi predáávajúcim a kupujúcim
k
na intern
netovej stránke www.drrez.sk. Náležžitosti uvede
ené v týchto podmienkacch sa riadia platným
ustanove
ením Občiansskeho alebo obchodného
o zákonníka. Tieto obchod
dné podmiennky sú pre obe strany
záväzné..

2.
Predávajjúci : Drekia s.r.o, - prevá
ádzka: Kysuccká cesta 3, 010 01 Žilina
a
Kupujúcii: fyzická oso
oba, ktorá vsstúpila do obcchodného vzzťahu so spoločnosťou Drrekia s.r.o
Náš praccovný čas : 7,30
7
hod – 16
6,00 hod

3. Pred
dmet zmlluvy
Predmettom zmluvy je
j iba tovar uvedený v kkúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Rozmery,
váha, výýkony, kapa
acita, farba a iné údaj
aje uvedené na našej internetovejj stránke sú
ú údajmi
vychádza
ajúcimi z údajov,
ú
ktorré poskytol výrobca. Predávajúci
P
sa zaväzujee riadne informovať
Kupujúce
eho o vlastnostiach pre
edávaných vvýrobkov, o spôsobe po
oužitia a úddržby výrobk
ku. Tieto
informáccie sú prilože
ené v písomn
nom zrozumitteľnom návo
ode priloženo
om k výrobkuu. Obrázky produktov
p
v internetovom obcchode (fareb
bné odtiene)) majú inforrmatívny cha
arakter a neemusia úplne presne
zodpovedať skutočno
osti, avšak design a tvaryy skutočnostti zodpovedajjú.
Predávajjúci za zavä
äzuje dodáva
ať len tovarr v perfektn
nom stave v súlade so špecifikáciami alebo
vlastnosťťami obvyklýými pre daný
ý druh tovaru
u vyhovujúcich daným no
ormám, preddpisom a narriadeniam
platným na území SR
R. Produkty sú
s vybavené slovenskýmii návodmi k obsluhe,
o
záruučnými listam
mi.

4. Obje
ednávka tovaru, uzatvoren ie zmluvy
y
Podmien
nkou platnosti elektronick
kej objednávvky uskutočn
nenej prostre
edníctvom innternetových
h stránok,
ktoré prrevádzkuje firma
f
Drekia
a s.r.o je vvyplnenie ob
bjednávkovéh
ho formulára
ra kupujúcim
m ako aj
všetkých
h predpísanýcch údajov a náležitostí vo
o formulári, ktorý je záro
oveň návrhom
m kúpnej zm
mluvy. Pre
obidve sstrany – kupu
ujúceho ako aj predávaj úceho je záv
väzná v okam
mihu jej potvvrdenia pred
dávajúcim
e-mailovvou správou.
Každá o
objednávka musí
m
obsaho
ovať: meno kupujúceho
o, kontaktnú
ú osobu, pooštovnú a fa
akturačnú
adresu, ttelefónne čísslo, príp. fax
xové číslo, prresný popis tovaru,
t
objed
dnávací kód tovaru, počet kusov,
dátum vvystavenia ob
bjednávky, spôsob
s
úhrad
dy, spôsob prevzatia.
p
Pre
edávajúci vyybavuje objednávky v
poradí v akom prichá
ádzajú. Vysttavením objeednávky sa kupujúci
k
zavä
äzuje za objeednaný tovar zaplatiť
kúpnu ce
enu podľa po
odmienok uv
vedených v o
objednávke.
Automatticky vykonávvané oznám
menie o prijattí objednávk
ky do elektro
onického sysstému predá
ávajúceho
zaslané n
na emailovú adresu kupu
ujúceho sa neepovažuje za
a záväzné ak
kceptovanie oobjednávky.
Ak nie je
e predávajúcci schopný vy
ybaviť objed
dnávku okam
mžite, prípadn
ne do 30 dnní odo dňa vy
ystavenia
objednávvky, upozorn
ní na to telefonicky príp.. mailom kupujúceho a dohodne
d
ďaalší postup. V prípade
nedodan
nia tovaru z dôvodu vyššej
v
moci alebo z dô
ôvodu ukončenia jeho výroby, pre
edávajúci
bezodkla
adne informu
uje kupujúceh
ho o dôvodee nedodania.
V prípade, že v prieb
behu doby, ke
edy bol tova r objednaný,, došlo k výra
aznej zmenee kurzu
zahraničnej meny alebo
a
k zme
ene ceny čii dodávanéh
ho sortimenttu zo stranyy dodávateľľa, môže
predávajjúci odstúpiťť od kúpnej zmluvy v p
prípade, že nedôjde k dohode
d
o zm
mene kúpne
ej ceny a
sortimen
ntu.

5. Storrno objed
dnávky
Kupujúcii má právo stornovať
s
objjednávku bezz poplatku, a to v deň vy
ystavenia objjednávky a v prípade,
že produ
ukty neboli ešte predáv
vajúcim faktu
urované. Objjednávku je možno storrnovať iba písomnou
p
formou (faxom, ma
ailom alebo poštou). P
Potvrdenie stornovania
s
objednávky oznámi pre
edávajúci
kupujúce
emu písomno
ou formou (faxom,
(
mail om alebo po
oštou). Na zrušenie
z
objeednávky aleb
bo iba jej
časti, musí predajca
a kupujúceho
o upozorniť. Kupujúci má
m právo do 2 dní od vyystavenia ob
bjednávky
podať p
predávajúcem
mu návrh na
a zmenu ob
bjednávky, a to iba v prípade,
p
že pprodukty ne
eboli ešte
predávajjúcim fakturo
ované. Ak ta
ak kupujúci nespraví v stanovenej
s
lehote, je obbjednávka po
o overení
predávajjúcim považo
ovaná za záv
väznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceh
p
ho záväzné v prípade,
že výrob
bca prestane dodávať dan
ný produkt aalebo uvedie na trh nové verzie produuktov.

6. Vráttenie tova
aru, odstú
úpenie od
d zmluvy
Objednávateľ - kupujúci ako sú
úkromná oso
oba má možnosť v súla
ade s ust. §§12 ods.1 zákona
z
č.
108/2000 Z.z. o ochrrane spotreb
biteľa odstúp
piť od zmluvy
y do 7 pracov
vných dní odd prevzatia to
ovaru bez
udania d
dôvodu . Ak sa
s tak rozhod
dne, musí ko
ontaktovať predávajúceho a súčasne mu zašle prehlásenie
o odstúp
pení od zmlu
uvy s uveden
ním čísla objjednávky, dá
átumu nákup
pu, a čísla úččtu či presne
ej adresy
pre finan
nčné vysporia
adanie. Zakú
úpený tovar kkupujúci nássledne zašle spolu s doklaadom o kúpe
e späť na
našu adrresu na svoje
e náklady (náklady zákazzníka). Odporúčame si to
ovar, ktorý chhcete vrátiť poistiť
p
na
kúpnu ce
enu výrobku (Z dôvodu možnej
m
krádeeže alebo strraty tohto tov
varu vinou pprepravcu). Pri
P vrátení
tovaru m
musí byť tova
ar nepoužitý
ý, v pôvodno
om stave a obale
o
ako pri prevzatí (vrrátane dokum
mentácie,
príslušen
nstva apod.). Predávajúcci sa zaväzuj e vrátiť kupujúcemu cen
nu zaplatenúú za príslušný tovar v
lehote 15 kalendárnyych dní odo dňa
d prijatia vvráteného to
ovaru rovnak
kým spôsoboom aký bol použitý pri
platbe za
a tovar, pokiaľ zákazník nepožiada
n
in ak.

7. Dod
dacie podm
mienky
Predávajjúci je povinn
ný objednávk
ku kupujúceh
ho splniť a to
ovar odoslať
ť v lehote doo 24 hodín od
d dodania
tovaru d
dodávateľom
m, alebo výro
obcom tovar u predávajúcemu. V špe
ecifických prrípadoch prim
merane k
okolnosttiam sa môžže táto lehotta predĺžiť aak oneskoren
nie je spôso
obené okolnoosťami neza
avinenými
predávajjúcim. Tovarr je k dodaniu ku kupujúccemu obvyklle do 5-7 pra
acovných dníí. Ak je však
k tovar na
sklade p
predávajúceh
ho, je termín
n dodania do
o 48 hodín. Kupujúci obdrží e-mailom
m ku každejj zásielke
faktúru. Záručný list dostane v ba
alení.
Dostupnosť tovaru je v e-shop
pe uvedená v detaile každého
k
výro
obku. V príppade, že pre
edávajúci
nemôže dodať tovarr v deklarova
anom termínee, upozorní na
n túto skuto
očnosť kupuj
ujúceho mailo
om, ktorý
pri objed
dnávke kupu
ujúci zadal ako kontaktnýý a vyžiada si od kupujúceho odsúhhlasenie. Tov
var môže
byť dodá
ávaný výlučn
ne v rámci SR
R.

8. Práv
va a povin
nnosti kupujúceho
o
Kupujúc
ci je povinn
ný:
-

Prevziať zakúpený alebo objednaný ttovar
Z
Zaplatiť pred
dávajúcemu dohodnutú kkúpnu cenu najneskôr
n
prii prevzatí tovvaru.
S
Skontrolovaťť zásielku, te
eda tovar akko aj jeho obal hneď pri doručení, v prípade po
oškodenia
sspísať s pra
acovníkom prepravnej
p
sslužby záznam o rozsah
hu a povahee poškodenia
a tovaru,
kktorého sprrávnosť pottvrdí prepraavná spoloččnosť. Neskoršie reklaamácie týka
ajúce sa
p
poškodenia tovaru
t
spôso
obeného prep
pravou nebud
dú uznané.

-

Potvrdiť prevvzatie tovaru
u svojim pod
dpisom, príp. podpisom ním poverennej osoby v dodacom
lliste alebo v prepravnom liste prepravvnej spoločn
nosti.

Kupujúc
ci má právo
o:
Na doda
anie tovaru v množstve
e, kvalite, ttermíne a mieste
m
dohod
dnutom zml uvnými stra
anami pri
záväznom
m akceptova
aní objednávk
ky.

9. Kúp
pna cena
Je cena,, ktorú zapla
atí kupujúci predávajúcem
p
mu za objed
dnaný tovar dohodnutý v kúpnej zmluve a to
buď form
mou hotovosstnej platby v prevádzkkarni predáva
ajúceho, dob
bierkou v m
mieste dodania tovaru
alebo be
ezhotovostnýým prevodom
m na účet preedávajúceho,, uvedený v záväznej
z
akcceptácii objed
dnávky.
Spôsob p
prevzatia a platby
p
:
-

d
dobierka (ku
uriérska služb
ba DHL) – plaatba priamo pri prevzatí kuriérovi DH
HL
p
prevod na úččet predávajúceho: Tatraabanka 262 715
7 1127/1100 Žilina

V takom
m prípade bude kupujjúcemu vysttavená pred
dfaktúra a po úhrade (pripísaní na účet
predávajjúceho) bude
e vystavená a zaslaná fa
faktúra mailo
om alebo poštou podľa vvzájomnej dohody. V
prípade, že kupujúci zaplatí pred
dávajúcemu kkúpnu cenu bezhotovosttným prevodoom, za deň platby sa
považuje
e deň, kedy bola celá kú
úpna cena p
pripísaná na účet predáv
vajúceho. Akk si kupujúci zadá pri
objednávvke – osobnýý odber na prevádzke
p
prredávajúceho
o - obdrží zľa
avu vo výškee 3 % z obje
ednávacej
ceny. Ná
áklady spoje
ené s vynášk
kou tovaru aalebo montážžou nie sú zahrnuté
z
v kkúpnej cene tovaru a
predávajjúci tieto služžby nie je po
ovinný kupujú
úcemu posky
ytnúť.
Všetky a
akcie sú platn
né do vypred
dania zásob, pokiaľ pri ko
onkrétnom prrodukte nie jje uvedené in
nak.

10. Na
adobudnu
utie vlastn
níctva
Kupujúcii nadobúda vlastnícke
v
prá
ávo k tovaru až po úplno
om zaplatení celej kúpnejj ceny za tovar.

11. Re
eklamačný
ý poriado
ok (záruka
a, reklamácie, vady
y)
a) Predá
ávajúci zodpo
ovedá za va
ady tovaru a kupujúci je
e povinný reklamáciu beezodkladne uplatniť
u
u
predávajjúceho podľa
a platného re
eklamačného
o poriadku.
b) Na vybavovanie
e reklamáciíí sa vzťahu
uje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním
o
objednávvky predáva
ajúcemu potvrdzuje, žee bol riadne
e informova
aný o podm
mienkach a spôsobe
reklamáccie tovaru vrrátane údajo
ov o tom, kd
de možno re
eklamáciu up
platniť a o vvykonávaní záručných
z
opráv v súlade s usttanovením § 18 odstave c 1 zákona č.
č 250/2007 Z. z. o ochrrane spotreb
biteľa a o
zmene zákona SNR č.372/1990
č
Zb.
Z o priestup
pkoch v znen
ní neskorších predpisov (ď
ďalej len “Zá
ákon“).
c) Počass záručnej doby
d
má zák
kazník právo
o na bezplatné odstránenie výrobnejj vady po predložení
p
tovaru vvrátane príslu
ušenstva, dok
kumentácie a návodu op
právnenému zástupcovi
z
ppredávajúceh
ho spolu s
origináln
nym obalom tovaru,
t
záruččným listom a dokladom o zaplatení.
d) Kupujjúci má právvo uplatniť si
s u predávaajúceho záru
uku iba na tovar, ktorý vvykazuje vady, ktoré
zapríčinill výrobca – výrobné
v
záva
ady na materriáli a prísluše
enstve tovaru zakúpenéhho u predajcu
u.
e) Rekla
amácie vyba
avíme s Vam
mi na záklaade individuá
álnej dohody
y v súlade s platným právnym
poriadko
om k Vašej sp
pokojnosti. Na
N všetok tovvar sa vzťahuje zákonná lehota 24 m
mesiacov, pok
kiaľ nie je
uvedené
é inak. Zárukka sa vzťahu
uje iba na vvýrobné vady a začína plynúť
p
odo ddňa prevzattia tovaru
spotrebitteľom, s výnimkami stanovenými obččianskym zák
konníkom.

12. Os
sobné úda
aje a ich ochrana
o
Rešpektu
ujeme Vaše súkromie, av
však pre preevázkovanie obchodu a z dôvodu poonúknuť Vám
m kvalitné
služby je
e nutné pozn
nať Vaše osobné údaje. T
Tieto údaje chránime pred
d zneužitím.
Predávajjúci vyhlasujje, že v súla
ade s ust.§6
6 ods.1 písm
m. c) Zn OO
OÚ bude ossobné údaje získavať
výlučne na účel uzavvretia kúpnej zmluvy med
dzi predávajú
úcim a kupujúcim.
Predávajjúci sa zaväzzuje, že bude
e s osobným
mi údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnýmii predpismi SR. Kupujúcci udeľuje p
predávajúcem
mu tento súh
hlas na dobbu určitú do splnenia
účelu sp
pracúvania ossobných úda
ajov kupujúcceho. Predáv
vajúci po spln
není účelu s pracúvania zabezpečí
z
bezodkla
adne likvidácciu osobných
h údajov kup
pujúceho. Sú
úhlas so spra
acovaním ossobných údajjov môže
kupujúci odvolať ke
edykoľvek píísomnou for mou. Súhlass zanikne v lehote 1 m
mesiaca od doručenia
d
odvolania súhlasu ku
upujúcim predávajúcemu .
Osobné údaje, ktoré zadávate prri registrácii:
-

Login (prihla
asovacie men
no)
Heslo

-

zznovu zadávvate Heslo pre potvrdeniee
Meno a priezzvisko/ Názov
v firmy
IIČO, DIČ – firmy
f
T
Telefonické príp.
p
faxové spojenie
Emailová adrresa
Fakturačná adresa
a
(v prrípade, že jee iná dodacia
a adresa ako
o fakturačnáá udávajte ajj dodaciu
a
adresu).

Tieto úd
daje nám umožnia
u
pre
eviesť nutnéé účtovné operácie,
o
vy
yhotoviť daňňový doklad obvykle
vyžadova
aný obidvom
mi stranami, poprípade id
dentifikovať Vašu
V
platbu cez bankovýý prevod. Intternetový
obchod drez.sk a odsavac.sk
o
si Váži Vašu dôveru a chráni
c
Vaše súkromné ddáta pred zneužitím.
z
Databázu
u údajov ne
epredávame, neprenajím
mame ani neposkytujeme
e tretej stranne (okrem kuriérskej
k
spoločno
osti, ktorá ich
h využíva iba
a na dodanie nami objedn
nanej služby – dovozu tov
ovaru k Vám.)
Tento w
web bol reg
gistrovaný na
n úrade naa ochranu osobných údajov
ú
pod registračným
m číslom
2014021
125.

13. Záverečné ustanove
u
nie
Kupujúcii prehlasuje, že sa pre
ed vyplnením
m objednávk
ky riadne oboznámil s týmito všeo
obecnými
obchodn
nými podmienkami a rek
klamačným p
poriadkom a že s nimi sú
úhlasí. V príp
ípade ak sa preukážu
kompete
entným orgánom SR niektoré u
ustanovenia týchto pod
dmienok akko neplatné
é, alebo
nevynútiiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnossť ostatných ustanovení a zvyšné
časti prríslušného ustanovenia tým zostáávajú nedo
otknuté. Prá
áva kupujúcceho vo vzťahu
v
s
predávajjúcemu vyplývajúce zo zákona o o
ochrane spottrebiteľa č.250/2007 Zbb. v znení neskorších
predpiso
ov zostávajú
ú týmto pod
dmienkami n
nedotknuté. Právne vzť
ťahy a poddmienky tu výslovne
sa riadia prríslušnými
neuprave
ené, ako aj prípadné sp
pory vzniknu
uté z neplne
enia týchto podmienok,
p
ustanove
eniami Obchodného aleb
bo Občianskeeho zákonník
ka. Predávajú
úci a kupujúcci sa dohodli, že plne
pošty a inte
uznávajú
ú elektronickkú formu kom
munikácie, n
najmä prostrredníctvom elektronickej
e
ernetovej
siete ako
o platnú a zá
áväznú pre ob
be zmluvné sstrany.

V Žiline d
dňa 25.5.201
018

