
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
E-SHOPU - with Desire 
 
Článok I 
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 
 
1)      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti Ing. Silvia 
Kozicová - with Desire  so sídlom Alžbetin Dvor 807, 900 42 Miloslavov – okres Senec, Slovenská 
republika, IČO: 51 281 759, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, odbor Živnostenské 
podnikanie 140-21954, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru 
ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho 
www.withdesire.com (ďalej len „withdesire“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej 
medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len 
„Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“). 
 
2)    VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na withdesire.com. 
3)    Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-
obchod“) na withdesire.com. 
4)    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si 
elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na withdesire.com. 
5)    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o 
Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na withdesire.com a celková cena tohto 
tovaru, spracovaný systémom E-obchodu. 
6)    Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na withdesire.com. 
7)    Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými 
podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými 
obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
8)    Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 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 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté. 
9)    Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5 
820 07 Bratislava 27 
10)    Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 
Ing. Silvia Kozicová – with Desire  
Alžbetin Dvor 807, 900 42 Miloslavov 
Tel.: +421 902 334 319 
E-mail: silvia@withdesire.com 
 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 
Tatra banka, a.s.: 2612499163/1100 – IBAN: SK6011000000002612499163 

Článok II 
Objednávka 
 
1)    Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. 
2)    Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej 
objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí 
zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej 
objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, 



inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný 
skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia 
nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je 
Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-
mailovú adresu info@withdesire.com 
3)    Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: 
-    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt 
(telefón a e-mailová adresa);  
-    Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov; 
-    Množstvo objednávaného tovaru; 
4)    Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za 
neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu 
nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia 
údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická 
objednávka považuje za úplnú. 
5)    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. 
6)    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že 
Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. 
Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci 
zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb 
bez pričinenia Predávajúceho. 
  
 
Článok III 
Storno objednávky 
 
1)    Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej 
záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. 
2)    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 
-    V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené 
telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) 
-    Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena 
dodávateľa tovaru.  
3)    V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom 
dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu 
táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených 
skutočností Predávajúcim, vrátená. 
 
Článok IV 
Poštovné a balné 
 
1)    V prípade objednávky doručovanej v rámci Slovenskej republiky si Predávajúci poštovné a balné 
neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar 
úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar 
Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie. 
2)    V prípade, ak je tovar doručovaný mimo územia Slovenskej republiky a cena objednávky je minimálne 
v hodnote 445,- eur, je poštovné a balné zahrnuté v cene tovaru a Predávajúci si poštovné a balné dodatočne 
neúčtuje. 
3)    V prípade, že je tovar doručovaný mimo územia Slovenskej Republiky a cena objednávky nedosahuje 
sumu 445,- eur, poštovné a balné nie je v cene objednávky a Predávajúci si účtuje tieto platby dodatočne. 
 
 Článok V 
Dodacie podmienky 
 
1)    Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu  Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa 
dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, 
najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky 



Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke tak, aby bol tovar doručený 
Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky 
Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom 
tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru. 
2)    Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej 
adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke. Status elektronickej objednávky si môže 
Kupujúci zároveň kedykoľvek skontrolovať po prihlásení sa v systéme E-obchodu. 
3)    Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v 
elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru 
Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude 
prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú 
osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej 
službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru 
Kupujúcemu znáša Kupujúci. 
4)    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 
5)    Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či 
obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho 
poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených 
vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu 
obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
6)    Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou 
páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať 
zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. 
 
Článok VI 
Cenové podmienky 
 
1)    Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom withdesire.com je uvedená vždy pod 
vybraným tovarom. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. 
2)    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na 
withdesire.com s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na 
withdesire.com. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na 
withdesire.com objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a 
všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare 
objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže 
Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou  tovaru 
nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 
 
 
Článok VII 
Platobné podmienky 
 
1)    Platby sa vykonávajú v mene EUR. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti 
podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
 
Prehľad možností platby v našom internetovom obchode: 
1. platobnou kartou 
2. okamžitým bankovým prevodom 
3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 
4. dobierkou v mieste dodania tovaru (Pri platbe na dobierku je poplatok za dodanie tovaru vo výške 1€) 
5. formou hotovostnej platby pri odbere tovaru v určenej predajni 
 
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa 
považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
 



V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je 
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR. 
 
Článok VIII 
Ochrana autorského práva 
 
1)    Tovar poskytovaný Predajcom v  E-obchode podlieha ochrane autorským právom v zmysle zákona č. 
185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“) a právom priemyselného vlastníctva (spolu 
ďalej len ako „práva duševného vlastníctva“). 
2)    Kupujúci nie je oprávnený použiť tovar spôsobom, ktorý by zasahoval do práv duševného vlastníctva 
Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený najmä ale nie výlučne: 
-    meniť, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať tovar; 
-    vyhotoviť napodobeninu  alebo rozmnoženinu tovaru; 
-    ponúkať na predaj alebo iným spôsobom rozširovať napodobeninu alebo rozmnoženinu tovaru; 
-    registrovať tovar na akýkoľvek typ priemyselnoprávnej alebo inej ochrany. 
3)    Neoprávnené zasahovanie do práv duševného vlastníctva k tovaru je porušením autorského práva, ktoré 
má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. V prípade takéhoto porušenia práv 
duševného vlastníctva zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený domáhať sa ochrany svojich práv 
duševného vlastníctva a poskytnutia primeraného finančného zadosťučinenia. 
 
 
Článok IX 
Záručné podmienky a záručná doba 
 
1)    Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v 
deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. 
2)    Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra 
(doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 
3)    Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. 
4)    Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar 
čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov. 
5)    Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu 
vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou. 
6)    Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na 
withdesire.com. 
 
 
Článok X 
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 
 
1)    V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto 
prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu 
ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) 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 o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez 
uvedenia dôvodu od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 (slovom: štrnásť) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 
odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď 
spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, 
alebo ak sa: 
 
-    tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, 
ktorý bol dodaný ako posledný, 
-    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo 
posledného kusu, 
 



2)    V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) 
Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na 
odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 
14 (slovom: štrnásť ) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak 
Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o 
ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy 
uplynie po 6 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 
tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred 
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 
3)    Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 
 
-    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, 
-    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, 
-    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo 
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
-    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, 
-    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným 
tovarom, 
-    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, 
4)    Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia 
doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od 
zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej 
Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu 
Predávajúceho, t.j. na adresu Alžbetin dvor 807, 900 42 Miloslavov – okres Senec. Podrobnejšie informácie 
o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení 
od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku XI. a XII týchto VOP. 
5)    Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je 
povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo 
dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane 
nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho 
prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby 
podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a 
Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované 
žiadne ďalšie poplatky. 
 
Článok XI 
Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy 
 
1)    Kupujúcim môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane 
spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných 
spôsobov: 
-     v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu 
Predávajúceho, t.j. na adresu Alžbetin dvor 807, 900 42 Miloslavov – okres Senec,  
alebo 
-    zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty 
Predávajúceho  info@withdesire.com, 
-    v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 
2)    Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa, ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na withdesire.com. 
3)    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo 



odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, 
resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP. 
4)    Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za 
doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho 
odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o 
ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po 
uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať 
Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od 
zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 
5)    Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva 
súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady 
alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 
9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a kupujúceho. 
 
Článok XII 
Newsletter 
Pri registrácii si zákazník môžete vybrať, či chce od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách alebo 
iných užitočných informáciách na uvedený e-mail. V prípade, ak sa neskôr rozhodnete inak, môžete sa 
z newsletteru kedykoľvek odhlásiť. 
 
Všetkým zaregistrovaným zákazníkom posielame maximálne raz za dva týždne informácie, ktoré súvisia 
s predávaným sortimentom, informujeme o zľavách, novinkách, pracovných postupoch, prípadne informácie 
s prevádzkou nášho internetového obchodu. 
 
Ak si od nás neprajete dostávať emaily, máte možnosť odkliknúť ikonku „prosím, nezasielajte mi 
newsletter“, ktorá je uvedená pod newsletterom. 
 
Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a 
kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky 
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky 
alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných 
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má 
kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne 
uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. 
 
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 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 a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2018. 

 


