1. Všeobecné obchodné podmienky
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti
TonerComp s.r.o., so sídlom Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, IČO: 47 027 762,
DIČ: 2023712911, IČ DPH: SK2023712911, zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 31783/V (ďalej len “TonerComp”)
a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z obchodno-právnych vzťahov vznikajúcich
medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci obchodnej činnosti.
1.2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho tonercomp@tonercomp.sk. Telefónne číslo
predávajúceho 0902 094 300. Operačné hodiny reklamačného strediska
predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -16.00 hod. mimo
dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené
alebo aktualizované na www.tonercomp.sk
1.3. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou TonerComp s.r.o. ako
predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o
kúpu tovaru na internetovej stránke www.tonercomp.sk. Tieto právne vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách kazov
na tovare sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia
ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä
Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj
povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby
kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným
poriadkom pre internetový obchod www.tonercomp.sk (ďalej len "Reklamačný
poriadok").
1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.tonercomp.sk, uzavretá podľa
článku 2. a nasl. VOP.
1.5. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na
kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý
nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe
neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za
vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ
sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky.
2. Ochrana osobných údajov
2.1. Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v
súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich
tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý
pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u
nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne
využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách
alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na
úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním
prostredníctvom slovenskej pošty.

3. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy
3.1.

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim
v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť
odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah
nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP,
predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky
kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a
poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č.
102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím
príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním
objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a
súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

3.2.

Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v
tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie
údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť
do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru
kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Kúpiť obsah košíka“. Inak je oprávnený vrátiť
sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“.

3.3.

Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a)
výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „ Kúpiť obsah košíka“ b) výberu spôsobu platby,
dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie objednávky, d) odoslanie objednávky.

3.4.

V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií a
každý z týchto krokov je spravidla ukončený kliknutím na „Potvrdzujem“. Kupujúci
je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie
tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v
procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

3.5.

Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho
uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili kupujúceho, ktoré
by boli v rozpore s týmito VOP.

3.6.

Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená
predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného
tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický
kontakt na kupujúceho.

3.7.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované,
aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP
predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a
kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť

bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri
komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
3.8.

Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto
objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných
podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie
predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním
objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný
svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za
kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie
predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí
objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky
kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je
akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej
zmluvy.

3.9. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami
uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným emailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od
doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa
týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním emailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená
skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície
tovaru ( pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou
objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe
dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa
čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptáci objednávky sú súčasne kupujúcemu
posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o
uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (PDF), formulár Odstúpenia od zmluvy
(PDF), prípadne link v e-maili na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto
linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má
právo si ich aj uložiť.
3.10.
Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak
toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu
objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky
(akceptáciu objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky
zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.
3.11.
Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť
- akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude
dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných
dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným
vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu

so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo
dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z
objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou ( odsúhlasením
) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne
medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej
lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej
lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za
neakceptovaný kupujúcim.
3.12.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou
objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky
navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne
predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti
podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy
prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa
zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote.
3.13.
V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje
právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov,
prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo
telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od
charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu
objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v
písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú
autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej
lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo
kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.
3.14.
Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú,
ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti,
množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej
lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o
tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v
ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy
svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak
nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený
odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v
uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už
zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP.
Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar
kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté
nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej

tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci
komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné
konanie ).
3.15.
Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od
uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po
prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový
formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci
môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy
poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od
zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.
3.16.
Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo
vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
3.17.
Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia
zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické
prostriedky popísané v čl. 2. a 3. týchto VOP.
4. Spôsoby platby
4.1. Dobierka - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM
= ZAPLATÍM V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa výšky objednávky. V
prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri
ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na
účet.
5. Doprava a expedičné náklady
Suma poštovného vrátane poplatku za dobierku je 5,00 € s DPH. V prípade objednávky nad
81,00 EUR s DPH je poštvoné zadarmo. Tovar odosielame prostredníctvom Kuriérskej
spoločnosti DPD.
Tovar Vám bude v prípade dodržania objednávacieho času doručená v priebehu 24 hod. od
spracovania objednávky. V okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené
informácie.
Expedičné náklady a poštovné: Dobierka - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď
dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa
výšky objednávky. Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.
V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej
objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.
6. Výmena a vrátenie tovaru

6.1. VRÁTENIE TOVARU:
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť
bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné,
aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o
kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, odporúčame Vám ho poslať
doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené
elektronickou formou komunikácie.
6.2. POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.
2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu,
v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú
skutočnosť do priloženého listu,
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo
inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :
TonerComp s.r.o.
Štefánikova 76
071 01 Michalovce
Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného. V prípade, že si
prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vráteného tovaru
odpočítavame poplatok slovenskej pošty a to:
Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR.
Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1,20 EUR.
Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa
Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné. Podľa spomínaného zákona sme
vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš
bankový účet alebo poštovou poukážkou.
7. VÝMENA TOVARU
7.1. POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.
2.) Priložte list, kde uvediete:
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, veľkosť
poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom
balení/, tak
aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :
TonerComp s.r.o.
Štefánikova 76
071 01 Michalovce
POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený
tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za
cenu poštovného pre SR vo výške 4,50 €. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho
k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Je nutné dodržať hore
uvedené základné podmienky.
8. Neprevzaté dobierky
V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.TonerComp.sk a
neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z
dôvodu. že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu
uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné
náklady vo výške 5,00 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré
vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu
www.TonerComp.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky.
Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

