
Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho
GEOTECH Bratislava s. r. o.

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

I.

Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi 
predávajúcim a spotrebiteľom.

2. Predávajúcim sa rozumie:

GEOTECH Bratislava, s.r.o.
IČO: 459 48 992  
DIČ: 2023174417 
so sídlom: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

            vložka 70020/B, Oddiel Sro

Kontaktné údaje:
email: obchod@geotech.sk
telefón:  0911 902 919
www: GEOSHOP.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Zodpovedný vedúci: Marian Blaško

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly 
výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 0
2/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk, 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, 
zamestnania alebo povolania.  Pri kúpe tovaru právnickou osobou, resp. fyzickou 
osobou - podnikateľom (nespĺňajúcou definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §2 písm. 
a) Zákona) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia podľa Obchodného 
zákonníka
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4. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie 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 (ďalej len ako „kúpna 
zmluva“). Táto kúpna zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 
102/2014 Z.z.“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom
internetového obchodu na internetovej adrese http://www.GEOSHOP.sk (ďalej len 
ako „internetový obchod“).

 

Článok 2. 
Informácie o tovare a cene

 

1. Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu je len ilustračné. Zobrazenie 
farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. 
iného Vami používaného zariadenia.

2. Zobrazená kúpna cena uvedená ako „cena s DPH“ za tovar zahŕňa aj daň z 
pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej 
republiky. Cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Cena 
dopravy je uvedená na stránke internetového obchodu.

3. Zobrazené akcie platia až do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie 
je uvedené inak.

4. Údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene sa môžu líšiť od údajov v ponuke 
internetového obchodu v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania 
zásob výrobcov a predávajúceho. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy 
odstúpiť.

 

Článok 3.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela spotrebiteľ predávajúcemu vo forme 
vyplneného a odoslaného formulára v internetovom obchode, predmetom ktorého je 
návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného spotrebiteľom za 
kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tomto návrhu (ďalej len ako „objednávka“). 
Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s 
VOP.
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2. Po odoslaní objednávky obdrží spotrebiteľ na svoju e-mailovú adresu automaticky 
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému 
predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia 
objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka.

3. Po potvrdení doručenia objednávky predávajúci overí dostupnosť a cenu tovaru. 
Pokiaľ údaje podľa čl. 2 bodu 4 VOP budú odlišné, predávajúci do 24h informuje 
spotrebiteľa o zmene jednotlivých údajov a akceptáciu objednávky potvrdí až po 
súhlase spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Akceptáciou objednávky vzniká kúpna 
zmluva. V prípade, že predávajúci v tejto lehote neinformuje spotrebiteľa o zmene 
údajov má sa za to, že potvrdením doručenia objednávky došlo zároveň k akceptácii 
objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, čím vzniká kúpna zmluva.

4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ďalej 
údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote 
tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, 
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia 
tovaru pre spotrebiteľa, údaje o predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, 
IČO a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

 

Článok 4.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v 
§ 7 zákona č. 102/2014 Z.z., a to:

- Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od 
zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, 
predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na 
hmotnom nosiči.

- Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia 
lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota 
na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne 
splnil informačnú povinnosť.

- Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 odseku 2 zákona č. 
102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch 
odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona 
č. 102/2014 Z.z..

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred 
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3



2. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (viď Príloha č. 1 
uvedená dolu) písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@kgeotech.sk alebo
osobne v prevádzkarni predávajúceho na adrese Černyševského 26, 85101 
Bratislava. Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy po 
prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v 
klasickom „kamennom“ obchode (ďalej „obvyklé vyskúšanie").

3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom 
predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za 
tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré 
spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od 
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 
bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od 
kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu 
týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým 
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci 
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so 
zníženou hodnotou, ktorý je znečistený, používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí
spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho 
uvedením do pôvodného stavu.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom 
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto 
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak 
došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na 
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru 
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu 
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po 
dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne 
zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia 
zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena 
závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal 
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je 
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo 
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si
tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
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i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových 
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak 
spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a 
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť 
tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho 
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol 
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od 
zmluvy.

 

Článok 5.
Dodacie a platobné podmienky

 

1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom 
tovare na stránke internetového obchodu.

2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar 
spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej 
zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa odseku 2. tohto 
článku VOP, ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom, 
spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade je predávajúci 
povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od 
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet 
spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

4. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania alebo 
nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v 
lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, 
pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak.

5. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho 
zástupcom povereným doručiť tovar a spotrebiteľom dohodnuté (ďalej len „Miesto 
dodania“).

6. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim 
alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a spotrebiteľom dohodnutý (ďalej len 
„Časový rozsah“).
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7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar spotrebiteľovi na Miesto dodania a v 
Časovom rozsahu, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo 
prostredníctvom splnomocnenej osoby a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a
prevzatí tovaru. Spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je 
povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky a doklad totožnosti. V
opačnom prípade je predávajúci alebo zástupca predávajúceho poverený doručiť 
tovar oprávnený odoprieť odovzdanie tovaru.

8. Ak bude dodanie tovaru zmarené z dôvodu na strane spotrebiteľa alebo v prípade,
ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, 
vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške 
skutočných nákladov neúspešného doručovania tovaru.

9. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po 
doručení v prítomnosti predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho povereného 
doručiť tovar. V prípade zistenia existencie vady tovaru alebo jeho obalu je 
predávajúci alebo zástupca predávajúceho povinný umožniť spotrebiteľovi vyhotoviť 
záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci 
alebo zástupca predávajúceho poverený doručiť tovar. Na základe takto 
vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne spotrebiteľ 
odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a 
následne v zmysle týchto VOP uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo
určenej osoby. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, 
všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša 
predávajúci.

Článok 6.
Kúpna cena a spôsob jej úhrady

 

1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na 
doručenie tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na 
účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na stránke internetového
obchodu.

2. Ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu a prípadné náklady na doručenie tovaru 
predávajúcemu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy 
bola celá kúpna cena vrátane prípadných nákladov na doručenie pripísaná na účet 
predávajúceho. V takom prípade lehota na doručenie tovaru začína plynúť až dňom 
pripísania kúpnej ceny vrátane prípadných nákladov na doručenie na účet 
predávajúceho.

3. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a 
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

4. V prípade tovaru určeného osobitne pre konkrétneho spotrebiteľa, ktorý 
predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, prípadne tovaru zhotoveného podľa 
osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže predávajúci spotrebiteľovi účtovať 
zálohovú platbu vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. 
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Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým 
odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, 
pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

Článok 7.
Reklamačný poriadok

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne, elektronickou poštou na 
adrese obchod@geotech.sk alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho v záručnej 
dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

2. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

3. Pri kúpe tovaru fyzickou osobou - spotrebiteľom sa reklamácia riadi podľa 
Občianského zákonníka, kde záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia 
tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Pre 
spotrebný materiál je životnosť deklarovaná výrobcom 6 mesiacov (batérie, 
značkovacie spreje, nalepovacie fólie a pod.). Pri kúpe tovaru právnickou osobou, 
resp. fyzickou osobou - podnikateľom (nespĺňajúcou definíciu spotrebiteľa uvedenú v
ust. §2 písm. a) Zákona) sa reklamácia riadi podľa Obchodného zákonníka, kde 
záručná doba je 12 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne 
prípady stanovená záručná doba iná. Pre spotrebný materiál je životnosť 
deklarovaná výrobcom 6 mesiacov ( batérie, značkovacie spreje, nalepovacie fólie a 
pod.).

4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z 
dôvodu záručnej opravy  tovaru.

5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude 
uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na 
základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za 
nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový 
tovar. 

6. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu buď 
originál daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list, alebo originál záručného listu 
(ak bol k tovaru dodaný), pričom predávajúci môže odoprieť prevziať reklamovaný 
tovar, ktorý je znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako 
obvyklým spôsobom.

7. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, 
začína dňom, kedy sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo určenej osobe,
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c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru 
predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

8. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť 
predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, spotrebiteľ je okrem splnenia 
podmienok uvedených v bode 4. písm. a) a c) tohto článku povinný poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim 
alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru,
ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, 
začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety.

9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí tovaru 
spotrebiteľom, ako aj po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

10. Záruka sa nevzťahuje vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, 
neodvratnou udalosťou, v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom 
používania, ak to vyplýva z povahy tovaru aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane 
užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

11. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, 
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude 
spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie 
reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru 
predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od 
kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, 
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného 
posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho 
vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s 
odborným posúdením.

13. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci 
ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, 
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu 
odstrániť.

15. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak
sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú 
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

16. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za 
bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
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17. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol 
riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má 
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce
o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady 
po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

18. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, 
aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za 
väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, 
pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

19. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 
veci.

20. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie 
vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie a o vybavení reklamácie. O 
výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení 
reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude 
doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného 
protokolu.

21. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia 
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia 
reklamácie.

22. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť 
obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o 
nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, 
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným 
subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim 
GEOSHOP Bratislava, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná 
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia 
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je 
dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z 
uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

23. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť 
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 8.
Osobné údaje a ich ochrana
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1. Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ďalej len „ZoOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese 
uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu 
ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bude 
vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a 
spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, 
v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

2. Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky 
vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ, aby predávajúci 
spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie 
a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania 
informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a 
spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa 
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných 
tovaroch.

3. Spotrebiteľ môže tiež zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky 
vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ, aby predávajúci 
spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie 
a/alebo ktoré sú potrebné pre registráciu do internetového obchodu, čím sa zvýši 
komfort a úspora času spotrebiteľa pri ďalších nákupoch.

4. Ak spotrebiteľ v procese objednávania začiarkne súhlasné pole "Súhlasím so 
zaslaním hodnotiaceho dotazníku k nákupu", spotrebiteľ súhlasí s tým, aby 
predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku 
spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová 
adresa, číslo objednávky internetového obchodu, zoznam nakúpených tovarov) 
nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., 
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382). Kupujúci 
udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania 
osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí 
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

5.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) 
ZoOOÚ bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy 
spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže 
spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v 
predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je 
nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo 
zmluvných strán. Doba spracúvania týchto osobných údajov je 3 roky.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť 
svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ, aby predávajúci spracoval a 
uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú 
potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových 
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo 
všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o 
nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje 
predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných 
údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí 
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bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

6. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka 
pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným 
a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto VOP,

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí spotrebiteľovi 
objednaný tovar,

c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi 
predávajúcim a spotrebiteľom,

d) že bude spracúvať osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa trvalého bydliska vrátane PSČ (prípadne adresa na doručenie tovaru), číslo 
telefónu, emailovú adresu a ostatné údaje súvisiace s objednávkou,

e) že požadované osobné údaje je spotrebiteľ povinný poskytnúť.

7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými 
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOOÚ ani iným všeobecne 
záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, 
že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou 
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej 
predávajúcemu.

8. Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi, že v súlade s ust. § 19 ods. 1 písm. e) 
ZoOOÚ pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné 
údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, 
resp. okruhu príjemcov:

- Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 
Slovensko, IČO 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. :3215/B.

10. Kupujúci sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa 
spracúvania osobných údajov na zodpovedného vedcúeho: Marián Blaško , a to 
písomnou formou na adresu miesta podnikania predávajúceho, alebo e-mailom na 
adresu obchod@geotech.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle 0911902919

11. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti kupujúceho 
vystaví predávajúci potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje kupujúceho, 
ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ predávajúci tieto údaje spracúva, vystaví na základe 
žiadosti kópiu týchto osobných údajov kupujúceho. Vystavenie prvej kópie je 
bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré kupujúci požiada, bude predávajúci 
účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením 
kópie vzniknú. Pokiaľ kupujúci požiada o informácie formou elektronických 
prostriedkov, budú mu poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to 
formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak predávajúci takéto osobné údaje 
spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o 
účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, 
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné 
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 
organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, 
informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od predávajúceho opravu 
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osobných údajov týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich 
spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať 
návrh na začatie konania podľa bodu 23 tohto článku, zdroji osobných údajov, ak sa 
osobné údaje nezískali od kupujúceho, existencii automatizovaného individuálneho 
rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne predávajúci 
kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a 
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre kupujúceho).

12. Kupujúci má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o ňom predávajúci eviduje
nesprávne osobné údaje. Zároveň má kupujúci právo na doplnenie neúplných 
osobných údajov. Predávajúci vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov 
bez zbytočného odkladu po tom, čo ho kupujúci požiada.

13. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za 
predpokladu, že: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,

b) kupujúci namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 11 tohto článku,

c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti ZoOOÚ, osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

14. Kupujúci nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich
spracúvanie potrebné: 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie povinnosti podľa ZoOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej predávajúcemu,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 
výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz 
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

15. Predávajúci vykoná výmaz osobných údajov kupujúceho na základe žiadosti, a to
bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť kupujúceho je dôvodná.

16. Kupujúci má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 12 tohto článku, a to 
počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a kupujúci žiada namiesto výmazu osobných údajov 
obmedzenie ich použitia;

c) predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich 
kupujúci na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) kupujúci namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného 
nároku predávajúceho, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 
predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho.
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17. Pokiaľ kupujúci žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, 
predávajúci nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, 
okrem uchovávania, bez súhlasu kupujúceho.

18. Kupujúci bude predávajúcim informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania 
týchto údajov zrušené.

19. Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných 
údajov, ktoré poskytol predávajúcemu, pričom má právo preniesť tieto údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu
kupujúceho alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou 
automatizovaných prostriedkov. 

20. Kupujúci má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov 
z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Kupujúci nemôže namietať 
spracúvanie jeho osobných údajov ak: 

a) je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov 
verejného záujmu,

b) sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo 
štatistický účel.

21. Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na
účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym 
marketingom. Pokiaľ kupujúci namietne spracúvanie osobných údajov na účely 
priameho marketingu, jeho osobné údaje predávajúci nemôže ďalej spracúvať.

22. Predávajúci doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Predávajúci nesmie 
ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na 
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami 
kupujúceho, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

23. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva 
v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Článok 9.
Záverečné ustanovenia

 

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena 
musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo 
forme e-mailových správ.

3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych 
predpisov SR.
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4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka 
potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.05.2018 
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