
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

 
10.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že 
predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-
mailom na info@drevex.eu). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie 
v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.. 
ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže 
spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach 
Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) 
 
10.2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito 
všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné 
ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo 
žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté 
iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, s 
cieľom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a 
spotrebiteľom. 
 
10.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 
634/1992Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito 
podmienkami nedotknuté. 
 
10.4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia 
týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 
 
10.5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú 
(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom 
elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 
 
10.6. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou 
obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom. 
10.7. Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť 
predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. 
 
10.8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým 
stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému 
ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si 
vyžadujú písomnú formu. 
 
10.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej 
podobe a nie je prístupná. 
 
10.10. Kontaktné údaje predávajúceho: Drevex EU, s.r.o., Bojnická cesta 45-B, Prievidza, 
tel. +421 46 5423 889, email info@drevex.eu. 
 
V Prievidzi dňa 01.10. 2018                                                          Drevex EU, s.r.o. 
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