
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky") 

 I. Úvodné ustanovenia  

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou 

MaBe, s r.o.,  

M.Dulu 4928/32 

036 01 Martin 

IČO: 47343842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA, oddiel Sro, vložka číslo 
59679/L (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného 
Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri 
kúpe uvedeného tovaru. 

 1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými 

podmienkami, ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, 

Obchodného zákonníka. 

 1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je 

kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. 

Všeobecných obchodných podmienok. 

 II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy 

 2.1. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu 

prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej 

položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „do košíka“ . Kliknutím na ikonu „Košík“, 

Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov 

potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. vyplnení údajov potrebných pre 

uskutočnenie objednávky (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „Dokončiť“, zašle Kupujúci 

objednávku Predávajúcemu. 

 2.2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim 

pri registrácií potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde 

Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu bude v 

prípade potreby Predávajúci zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. 

 2.3. Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných 

strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu mabe@mabe.sk. 

 2.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, t.j. množstva 

tovaru, výšky kúpnej ceny, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie 

potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V 

prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej 

Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. 

Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.  

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej 

chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov Predávajúceho.  

III. Cena a platobné podmienky  
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3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas 

zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu. 

 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase 

odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru. Cena tovaru  je 

uvádzaná bez DPH. Sme platcami DPH. 

 3.4. Prehľad možných spôsobov úhrad kúpnej ceny tovaru:  

a) na dobierku Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou - v hotovosti pri prevzatí tovaru  

b) prevodom na účet na základe vystavenej faktúry  

 3.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s 

tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad 

IV. Podmienky dodania tovaru 

 4.1. S ohľadom na rôznu náročnosť distribúcie ponúkaného tovaru, Predávajúci pristupuje ku každej 

objednávke individuálne, po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim. 

 4.2. Objednaný tovar je Predávajúcim expedovaný zvyčajne najneskôr nasledujúci pracovný deň po 

dohode o spôsobe dopravy s Kupujúcim. 

 4.3. Všetky prípadne zmeny sú vopred konzultované Predávajúcim s Kupujúcim. 

 4.4. Prevzatím tovaru Kupujúcim (potvrdením dodacieho listu) prechádza nebezpečenstvo 

poškodenia tovaru na Kupujúceho. Vlastníctvo tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom 

zaplatení kúpnej ceny, vrátane DPH. 

 4.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar doručený vodičmi Predávajúceho riadne skontrolovať a 

všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné 

nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

 4.7. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, prepravná spoločnosť) riadne prevziať, 

skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne 

oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originality balenia na tovare alebo zistenia iných 

porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci 

zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že 

zásielka bola prevzatá, neporušená.  

4.8. Vrátenie tovaru (zrušenie kúpnej zmluvy) je možné len s výlučným súhlasom Predávajúceho. V 

takom prípade môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu tieto manipulačné poplatky vo výške: 

 a) 15% z kúpnej ceny vrátane tovaru, pokiaľ bude tovar vrátený v originálnych nepoškodených 

obaloch. 

 b) 30% z kúpnej ceny, pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, ale musí byť nanovo zabalený  

 c) 50% z kúpnej ceny, pokiaľ tovar nie je mechanicky poškodený, ale vyžaduje vyčistenie a zabalenie. 

Manipulačný poplatok musí byť zaplatený pri vrátení tovaru, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.  

4.9. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky 

neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného 

tovaru. 


