
Všeobecné obchodné podmienky www.kindling-cracker.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných 
strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom 
kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie alebo fyzickej knižky (ďalej len „produkt“)
internetovej stránke dognet.store.

Predávajúci:

RADIX promotion, s.r.o.
Lorinčík 92
04011 Košice
Tel.: +421902428299
E-mail: nonamelo5555@gmail.com
Zástupca: Oliver Koreň

IČO: 36589918
DIČ: SK2021951899 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila 
podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim, kupujúcemu vzniká na 
základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva produkt vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný
objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a 
kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje 
sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Po 
odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené 
potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že 
s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú 
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, a 
zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena produktov je uvedená na stránke kindling-cracker.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena 
je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu 
je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Platba prebieha na dobierku alebo platbou vopred bankovým prevodom.



5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a
úhradou kúpnej ceny. 

6. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od 
doručenia tovaru prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na uvedený email a priložením 
kópie faktúry. 

Čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od spätného obdržania tovaru.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu:

RADIX promotion, s.r.o.
Lorinčík 92
04011 Košice
Tel.: +421902428299
E-mail: nonamelo5555@gmail.com
Zástupca: Oliver Koreň

IČO: 36589918
DIČ: SK2021951899 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..

Dátum objednania …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………..

Adresa spotrebiteľa: …………..

Dátum …………..

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a
priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou, 
alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-
mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené 
vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich 
informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas 
so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas 
zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú 
následne vymazané.

Spoločnosť sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia 
zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú 
zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
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