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1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predajcom – firmou 
BLUETACTIC, s. r. o., IČO: 47 789 891 a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a 
kúpe tovaru prostredníctvom elektronickej objednávky. Kupujúci učinením záväznej 
elektronickej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávku 
tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito 
obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Kupujúci musí mať 
minimálne 18 rokov. 
  
 
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB 
 
Objednávať si môžete zaslaním elektronickej objednávky. Predmetom zmluvy je len tovar 
uvedený v kúpnej zmluve – elektronickej objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom 
budeme dodávať len tovar v perfektnom stave, ktorý pred odoslaním prejde výstupnou 
kontrolou a v súlade so špecifikami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru 
vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej 
republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je zaslanie 
všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Zaslaná elektronická objednávka je zároveň 
návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva potom vzniká samotným dodaním 
tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky 
predávajúcim. V jednotlivých cenovo náročnejších prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo 
k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu 
finančnej zálohy kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným 
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 
  
 
3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY 
 
Objednávka je prijatá zaslaním potvrdenia na Vašu e-mailovú adresu, ktorú uvediete v 
elektronickej objednávke. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať. 
  
 
4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 
 
Každú objednávku môžete do 12 hodín od objednania zrušiť e-mailom na adresu 
objednavky@konopkar.sk a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť Vaše meno, priezvisko a 
adresu. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nesprávneho zadania 
ceny tovaru, vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo 
dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné 
zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z 
kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré 
možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote 



určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená. Predávajúci je 
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. 
   
 
5) POŠTOVNÉ 
 
Objednaný tovar Vám pošleme do Slovenskej republiky, do ostatných štátov EÚ, ako aj do 
ostatných štátov sveta. Aktuálne ceny poštovného nájdete na web stránke príslušného 
produktu. 
 
 
6) PLATBA 
 
Tovar posielaný do Slovenskej republiky je možné uhradiť dobierkou, ktorá je pre 
kupujúceho bezplatná, alebo bankovým prevodom vopred na účet, ktorý je taktiež bezplatný 
(potrebné údaje k prevodu kupujúcemu pošleme po obdržaní objednávky). 
 
Tovar posielaný do ostatných štátov EÚ a sveta je možné uhradiť bankovým prevodom 
vopred na účet (potrebné údaje k prevodu kupujúcemu pošleme po obdržaní objednávky). 
 
 
7) DODACIA LEHOTA 
 
Dodacia lehota tovaru je do 30 pracovných dní, podľa typu a dostupnosti tovaru od prijatia 
Vašej elektronickej objednávky.  
 
 
8) REKLAMÁCIA A ZÁRUKA 
 
Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade 
s platnou právnou normou. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby 
zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ohlásiť okamžite našej 
firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 
24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. 
  
Záruka sa nevzťahuje na: a) vady vzniknuté bežným používaním b) mechanické poškodenie 
c) oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a podobne e) poškodenie tovaru počas 
prepravy k zákazníkovi 
  
 
9) SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI 
 
Kupujúci objednaním tovaru cez elektronickú objednávku súhlasí s týmito obchodnými 
podmienkami a to v plnom rozsahu. 


