
Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, informácie pre spotrebiteľa 
a reklamačný poriadok 
 
 

1. Všeobecné ustanovenia 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych 
zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim – SPEKTRUM GRAFIK a.s., so sídlom Partizánska cesta 116A, 97401 
Banská Bystrica, IČO: 35674253 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, 
vložka č. 336/S , e-mail: eshop@spektrumgrafik.sk, tel.: +421 907 807 013 / ďalej ako „predávajúci“ / a kupujúcim 
– užívateľom internetovej stránky spektrumgrafik.sk/ ďalej ako „kupujúci“, alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ 
/, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. 
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi 
predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu 
predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí. Všetky zmluvné vzťahy medzi 
predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je 
zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení / ďalej ako „Občiansky zákonník“ /, zákonom č. 250/2007 Z. 
z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie 
je spotrebiteľom, t.j. je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, 
zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník / ďalej ako „Obchodný zákonník“ /, v platnom znení. 
Pojmy 
Predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je ním aj podnikateľ, ktorý zákazníkovi ponúka alebo predáva 
výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov 
dodáva kupujúcemu tovar. 
Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu 
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Je to fyzická osoba, ktorá 
nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti. 
Podnikateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu 
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba, ktorá nekoná 
v postavení spotrebiteľa. 
Kúpna zmluva – je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného 
predávajúcim na internetovej stránke www.spektrumgrafik.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa 
článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej 
strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na 
uzatvorenie zmluvy. 
Zmluva uzavretá na diaľku – je kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne 
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti 
predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného 
listu alebo ponukového katalógu. 
Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.spektrumgrafik.sk a kupujúci má 
možnosť oboznámiť sa s ich znením a obsahom. 

2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy 
Ponuka tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane 
DPH. 
Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru 
a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre 
kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho. 

http://www.spektrumgrafik.sk/


Postup na nakupovanie tovaru je uvedený v dolnej časti internetovej stránky www.spektrumgrafik.sk, v sekcii 
„Ako nakupovať“. 
Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka 
vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť 
ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje 
tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí a odošle objednávku. Kupujúcemu sa následne 
zobrazí nové okno, kde kupujúci záväzne potvrdí objednávku tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. 
Kupujúci má možnosť pred odoslaním a záväzným potvrdením objednávky, objednávku skontrolovať, prípadne 
ju opraviť. Potvrdením objednávky kupujúcim, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim 
a kupujúcim, čím sa objednávka kupujúceho stáva záväzná. 
Po odoslaní objednávky kupujúcim, je kupujúcemu doručený informačný e-mail s predmetom „Čaká sa na 
spracovanie“ na ním vyplnenú e-mailovú adresu vo formulári objednávky. Doručený e-mail informuje 
kupujúceho o úspešnom zaradení objednávky na spracovanie predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku 
v samostatnom e-maile s predmetom „Detail objednávky“ s upresnením ceny a lehoty dodania požadovaného 
tovaru. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto 
informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet 
objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie 
tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín 
dodania. 
Kupujúci odoslaním objednávky a záväzným potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom 
Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok 
predávajúceho. 
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho splnenia povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcich 
z kúpnej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. 
 

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho 
Predávajúci je povinný najmä: 
 
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite 
a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
 
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR, 
 
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a 
ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, 
dodací list, daňový doklad, a i.). 
d) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom budú uvedené nasledovné informácie: 

• obchodné meno a sídlo predávajúceho (príp. adresa prevádzkarne ak ju má na tento účel zriadenú) 
• dátum predaja 
• názov a množstvo výrobku 
• cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil 
• miesto, dátum a čas dodávky tovaru 

Predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho. 
 

http://www.spektrumgrafik.sk/

