VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
MECOM GROUP s.r.o.
1.Všeobecné ustanovania
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené
medzi obchodnou spoločnosťou MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01
Humenné, Slovenská republika IČO: 31 735 151 DIČ:2020511713/ IČ DPH: SK2020511713
(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") a treťou osobou (spotrebiteľom) ako
kupujúcim (ďalej len ,,kupujúci“) formou internetového predaja prostredníctvom
internetového obchodu www.mecom.sk/eshop, predmetom ktorých je predaj tovaru
registrovaného na tejto webovej stránke.
1.2. Kupujúci vykonaním objednávky na stránke www.mecom.sk/eshop spôsobom
uvedeným v týchto obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa týmito podmienkami pre
dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim oboznámil a súhlasí s nimi.
1.3. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vo veciach neupravených týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim
a kupujúcim spravuje právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky
zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,
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 a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
obchode v platnom znení.
1.4.V súvislosti s predajom alebo objednávaním tovaru na základe kúpnej zmluvy
uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, respektíve v prípade akýchkoľvek
nejasností alebo problémov súvisiacich s touto zmluvou, sa môže kupujúci obrátiť na
predávajúceho na tel. čísle 02/321 914 21 alebo e-mailom na adrese marketing@mecom.sk.

2.Uzatvorenie kúpnej zmluvy (Objednávka/objednanie tovaru)
2.1. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitosti, vrátane telefonického kontaktu.
2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie
zmluvy a sú záväzné. Po obdŕžaní objednávky, predávajúci obratom zašle potvrdenie o prijatí
objednávky.; kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia potvrdenia
o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Na objednávky,
ktoré budú mať zle vyplnené telefónne číslo (neplatné telefónne číslo) alebo neplatnú
(neexistujúcu) e-mailovú adresu, sa hľadí ako keby neboli predávajúcemu doručené a osobné

údaje uvedené v objednávke budú predávajúcim zlikvidované spôsobom stanoveným
zákonom č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.
2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak
kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení odstúpiť
od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie zmluvy je zaslané predávajúcemu
pred uplynutím tejto lehoty.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
v zmysle tohto bodu.
V prípade uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný dodržať
podmienky a postup uvedený v bode 2.3.
3.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí
predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné plnenia.
Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej v bode 3.1., je povinný
doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo vzorový formulár zverejnený na
internetovej stránke predávajúceho, a to listom na adresu MECOM GROUP s.r.o., Digital
park II, blok C, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava alebo elektronicky e-mailom na adresu
predávajúceho marketing@mecom.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej
špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum
odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy
kupujúceho.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať
prostredníctvom pošty alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby
predávajúcemu na adresu MECOM GROUP s.r.o., Digital park II, blok C, Einsteinova 25,
851 01 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na
dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu
predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr
do 14 dní po doručení tovaru na adresu predávajúceho uvedenú v tomto bode alebo kým
kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
3.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo
poskytnutie služieb uvedených v ust. §-u 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení,
a to predovšetkým:
a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
b) 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,

c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

4. Dodacie podmienky a lehoty
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom zvoleným kupujúcim
a zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy a podľa povahy tovaru dodať všetkú
dokumentáciu potrebnú k jeho správnemu používaniu a ošetrovaniu.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť
za tovar cenu v plnej výške.
4.2. Tovar dostupný skladom bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 4. pracovných
dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, pokiaľ sa tovar na sklade nenachádza,
predávajúci sa zaväzuje oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bezodkladne a dohodne s ním
ďalší postup. Doručenie tovaru trvá spravidla 5 pracovných dní.
4.3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne
udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru, ďalej za nedodanie, resp. oneskorenie
dodávky tovaru spôsobenej doručovateľom či za oneskorenie, ku ktorému došlo v dôsledku
nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.
4.4. O stave objednávky bude kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu
na adresu uvedenú na objednávke. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť
kupujúcemu do predpokladaného termínu, predávajúci mu oznámi nový predpokladaný
termín dodania.
4.5. Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Vlastnícke právo k tovaru
prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Platobné podmienky a prepravné
5.1. Kúpna cena za tovar vrátane prepravných nákladov bude kupujúcim uhradená
dobierkou pri prevzatí tovaru.
5.2. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad).
Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady (t.j. náklady na dopravu, dodanie,
poštovné). Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená na potvrdení objednávky.
5.3. Platné ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH pri jednotlivých položkách, náklady na
dodanie tovaru sú uvedené pri výbere spôsobu dodania kupujúcim a platia výhradne pre
nákup v internetovom obchode www.mecom.sk/eshop.
5.4. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom
obchode v čase objednanie tovaru.

6. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
6.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na stránke
www.mecom.sk/eshop. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní priložená faktúra, ktorá slúži
ako záručný list.
6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, ako aj
za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe.
6.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar
má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej
záručnej doby. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru,
ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, ako ani
poškodením tovaru, neodborným používaním, či zásahom kupujúceho alebo tretích osôb. Zo
záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.
6.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezprostredne skontrolovať či sa jedná
o tovar, ktorý bol objednaný, či je tovar v neporušenom stave, či nemá zjavnú vadu
a v prípade, pokiaľ tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný o tom
bezodkladne informovať predávajúceho na adrese MECOM GROUP s.r.o., Digital park II,
blok C, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.
6.5. V prípade vád tovaru, ktorú má tovar pri jej prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa
vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci tieto nároky:
a)
ak sa jedná o odstrániteľnú vadu na tovare, má kupujúci právo, aby táto vada bola
bezplatne, včas a riadne odstránené, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci
berie na vedomie, že predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
b)

ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu na tovare, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
užívať ako bezvadný, prípadne o vadu odstrániteľnú, avšak pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád tovar riadne užívať, kupujúci
má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy;

c)

ak sa jedná o neodstrániteľné vady na tovare iné ako vady uvedené v písm. b), má
kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

6.6. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale
(krabica nemusí byť súčasťou) a zaslaný na adresu predávajúceho MECOM GROUP s.r.o.,
Digital park II, blok C, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Reklamácia je vyriešená do 30 dní
od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Reklamácie predávajúci vybavuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v planom znení a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

7. Ochrana osobných údajov
7.1. Osobné údaje budú predávajúcim spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho je predávajúci

povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu
kontaktné informácie a údaje o nákupoch kupujúceho.
7.2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko vrátane kontaktných údajov (e –
mail, tel. kontakt) budú spracúvané na nevyhnutnú dobu a výlučne za účelom a v súvislosti s
uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.mecom.sk/eshop
medzi predávajúcim a kupujúcim (najmä objednanie a dodanie tovaru, vystavenie faktúry,
evidencia pre administratívne a reklamačné účely).
7.3. Kupujúci prehlasuje, že používaním internetového obchodu www.mecom.sk/eshop
udeľuje súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch, ako
aj so spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu v zmysle
tohto bodu.

8. Záverečné ustanovenia
Kupujúci potvrdením a zaslaním objednávky prehlasuje, že si tieto nákupné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Príloha

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu .......................... (Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu):
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od
zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ...............................
Dátum objednania/dátum prijatia*: ..................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .............................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .............................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

.................................................

*Nehodiaca sa prečiarknite.

Dátum: .............................

