
Všeobecné obchodné podmienky 
1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a 

predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na offline 

udalosti, semináre, workshopy, prednášky a konzultácie či 

mentoringové programy, online poradenstvo predávajúceho v 

elektronickom obchode na internetovej stránke 

www.marketingpresalony.sk 

 

Predávajúci: 

DoParady s.ro. 

Karpatské námestie 10/A 

831 06 Bratislava 

Slovensko 

IČO: 50930532  

DIČ: 2120543535 

Predávajúci nie je platcom DPH. 

Bankové spojenie: Fio Banka, SK0283300000002201424175 

 

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých 

predpísaných údajov, elektronického formulára a náležitostí 

požadovaných pri vypĺňaní objednávky. E-mailová adresa kupujúceho 

zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií 

http://www.marketingpresalony.sk/
http://www.instaranajky.sk/


kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona 

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 znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”). Objednávka je 

návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú 

záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy 

predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa 

rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú 

adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje 

obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. 

Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými 

podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve 

ustanovené inak. 

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah ako online 

kurz podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je 

chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský 

zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je 

predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu 

uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému 

obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako 

nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický 

obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona. 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a 

heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom 

informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie 

na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto 



povinnosti zo strany kupujúceho. 

 

 

Licenčné podmienky 

1.     A) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a 

uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý 

nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez 

obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné 

použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na 

akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ 

neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu 

na akomkoľvek zariadení. 

2.    B) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej 

predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, 

poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať 

takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. 

Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého 

elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa 

tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských 

práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto 

prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť. 

3.    C) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za 

elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora 

podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené 



použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými 

podmienkami a Autorským zákonom. 

  

3. Cena produktov 
Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú 

aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 

DPH. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. 

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej 

ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej 

zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým 

dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie 

kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu 

kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu 

kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej 

zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu 

cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne 

však do výšky kúpnej ceny tovaru. 

4. Spôsob platby 
Platobná metóda sa uskutočňuje výhradne iba bankovým prevodom 

na účet predajcu. Po kúpe produktu od predajcu, nákupca automaticky 

dostane informácie o detailoch platby, ktoré zahŕňajú výšku sumy na 

úhradu, variabilný symbol a číslo bankového účtu predajcu. 



 

5. Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich 

(14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v 

súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  Kupujúci je povinný oznámiť 

odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod 

ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať 

elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: 

patricia.jassova@gmail.com 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je 

predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť 

mu o tom potvrdenie. 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní 

odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, 

vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou. 

Na on-line produkty zakúpené prostredníctvom internetového 

obchodu  www.marketingpresalony.sk  platí záručná doba 30 dní. 

Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. 

okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. 

Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri 

každom produkte. 

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci 

je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese 

predávajúceho patricia.jassova@gmail.com. Rovnaká adresa je určená 

taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k 

uzavretej zmluve. Pri reklamácií online aj offline služby po uplynutí doby 



30 dní od uzatvorenia zmluvy predávajúci nemá za povinnosť 

reklamáciu uznať a peniaze nemá za povinnosť vrátiť v plnej sume. 

Spolu s prehlásením o odstúpení, kupujúci priloží kópie faktúry/ 

daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný 

dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu/služby. 

Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s 

odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. 

Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie 

plateného online kurzu. Predávajúci bezodkladne po uplatnení 

reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti  potvrdenie 

prostredníctvom e-mailu. 

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má 

kupujúci nasledujúce práva: 

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. Kupujúci môže namiesto odstránenia 

vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú 

neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť 

vady. 

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu 

užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo 

na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré 

však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave 

alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné 

neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 



tovaru. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v 

zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa 

reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu 

vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však 

nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto 

lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, 

ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom. 

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a 

zákona 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. 

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho 

upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho 

upozornenia zmenené. 

6. Dodacia lehota 
Dodacia lehota pri on-line produktoch je 48 hodín od prijatia platby na 

účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Kupujúci dostane 

e-mailom najneskôr do 48 hodín prístupové údaje k on-line produktu. V 

prípade offline služieb sa dodanie objednanej služby riadi vzájomnou 

dohodou na dátume a čase výkonu služby Predávajúcim v elektronickej 

podobe po uskutočnení platby. Dňom nasledujúcom po dni doručenia 

on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na 

odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.   



7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú 

použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi 

Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú 

inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie 

súvisiacej s distribúciou, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k 

ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na 

webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných 

údajov. 

 

Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním 

dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t. 

j.za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne 

na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania 

verejnosti a len po predchádzajúcom dokladovateľnom súhlase 

Kupujúceho. 

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo 

etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, 

členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v 

odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú 

zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo 

svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu. 

8. Záverečné ustanovenia 
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej 

stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v 

prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním 

elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky 



ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania 

objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku 

na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade 

preukázateľne dohodnuté inak. 

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými 

obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a 

zákona 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, zákona č. 

22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, 

prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V 

prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim 

sa riadi Obchodným zákonníkom. 

 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu 

komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej 

siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 22.9.2020. 

 


