OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej společnosti
4home, a.s.
sídlom Návazná 1154/35, 165 00 Praha 6
identifikačné číslo: 274 65 616
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe oddiel B,
vložka 13415 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na
internetovej adrese www.4home.sk.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti
4home, a.s., so sídlom Návazná 1154/35, 165 00 Praha 6, identifikačné číslo 27465616
zapísané v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 13415
(ďalej len ,,predávajúci'' ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,kúpna zmluva'') uzatváranou medzi
predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len ,,kupujúci'') prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na
internetovej adrese www.4home.sk, a to, prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len
,,webové rozhranie obchodu'').
1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinností zmluvných strán pri využívaní
webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.4home.sk (ďalej len ,,webová
stránka'') a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady,
kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , jedná pri objednávaní tovaru
v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné pre jednať v kúpnej zmluve.
Odlišná Dohoda v kúpnej zmluve, má prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna
zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné
uplatniť v českom jazyku.
1.5 V znení obchodných podmienok , môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinností vzniknuté po dobu účinností predošlých znení
obchodných podmienok.

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
1.6 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať na svoj
vlastný užívateľský účet. Z vlastného užívateľského účtu môže kupujúci objednávať tovar (
ďalej len ,,užívateľský účet''). V prípade, že to webové stránky obchodu umožňujú, môže
kupujúci objednávať tovar bez registrácie priamo z webovej stránky obchodu.
1.7 Registráciu prevedie kupujúci pomocou webovej stránky www.4home.sk, kde vyplní
registračný formulár. Uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo mobilného

telefónu, prípadne ďalšie doplňujúce informácie a taktiež uvedie svoje heslo. Po odoslaní
formulára systém automatický vytvorí užívateľský účet. Pokiaľ má kupujúci vytvorený svoj
účet, môže sa do neho prihlásiť zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Všetky údaje s
výnimkou e-mailovej adresy si môže kupujúci neskôr zmeniť vo svojom užívateľskom účte.
1.8 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť
správne a všetky pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri
akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Niektoré údaje sa môžu aktualizovať automaticky
pri vytvorení objednávky (pokiaľ má kupujúci vytvorený svoj užívateľský účet). Údaje
uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim
považované za správne.
1.9 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom, ktorým je e-mailová
adresa a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií k prístupu
do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za
porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
1.10 Kupujúci je povinný svoje prístupové údaje do uživateľského účtu chrániť pred stratou ,
odcudzením alebo iným zneužitím neoprávnenou osobou. Každé bezpečnostné riziko voči
prístupovým údajom je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
1.11 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet najmä v prípade, kde kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje
povinností z kúpnej zmluvy (vrátene obchodných podmienok, ktoré sú jej nedeliteľnou
súčasťou).
1.12 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho,
prípadne nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osob.

UZATVÁRANIE KUPNEJ ZMLUVY
1.1 Webová stránka obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkajúceho predávajúcim k predaju
a to vrátane uvedením cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Všetky ponuky predaja tovaru
umiestnené na webovej stránke obchodu sú nezáväzne, a predávajúci nie je povinný uzavrieť
kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
1.2 Ceny ponúkaného tovaru, sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
súvisiacich poplatkov s výnimkou dopravy a balného. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca
cena tovaru v dobe uskutočnenia objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť
predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálnych zjednaných podmienok.
1.3 Webové stránky obchodu obsahujú také informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru, ktoré kupujúci hradí mimo kúpnej ceny. Informácie o nákladoch spojených s
balením a dodaním tovaru uvedené v ponukách sa radia zjednaniami platnými pre jednotlivé
štáty. Tieto informácie sú súčasťou nákupného košíku jednotlivého internetového obchodu.

1.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje okrem identifikačných údajov kupujúceho, údaje
o adrese bydliska kupujúceho a e-mailovej adresy kupujúceho (najmä pre potvrdenie
objednávky) také informácie o:
•
•
•

objednávanom tovare (objednaný tovar ,,vloží'' kupujúci do elektronického nákupného
košíku webovej stránke obchodu),
spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom v podobe doručenia
objednávaného tovaru a miestu dodania tovaru a
informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako
,,objednávka'').

1.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a
meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to s ohľadom na možnosť kupujúceho
zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle
kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,,Odoslať objednávku''. Údaje uvedené v
objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci hneď po obdŕžaní
objednávky toto doručenie objednávky , kupujúcemu potvrdí prostredníctvom správy ,
odoslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenou v objednávke (ďalej len ,, elektronická
adresa kupujúceho'').
1.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru,
výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné
potvrdenie objednávky (například písomne alebo telefonicky).
1.7 Zmluvný vzťah medzí predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia
objednávky (akceptovaním), čo je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na
e-mailovú adresu kupujúceho.
1.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
(potvrdiť objednávku kupujúcemu), a to najmä osobám, ktoré v minulosti podstatným
spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
1.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej
zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na
telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.12. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej
zmluvy môže kupujúci uhradiť iba na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
1.13. Spoločne s cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu také náklady spojené s
balením a dodaním tovaru.
1.14. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

1.15. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne
kombinovať.
1.16. Ak nie je v obchodnom styku obvyklé alebo ak nie sú stanovené obecne záväzné právne
pravidlá, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy
kupujúcemu daňový doklad- faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej
v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
1.17. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 53 odst.8 zákona Českej republiky č.
40/1964 Z. z. , občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, občiansky
zákonník''), sa nedá okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovar upraveného
podľa želania kupujúceho, ako aj tovaru, ktoré podľahnú rýchlej skaze, opotrebením alebo
zastaraním, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov,
porušil spotrebiteľ ich originálny obal.
1.18. Nejedná sa o prípad uvedený v podľa čl. 1.17 alebo o iný prípad , kde sa nedá podľa
platné právne úpravy od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53
ods. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnásti (14) dní od
prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu dokázateľné
doručene do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu zriadenia predávajúceho či
na adresu elektronickej pošty predávajúceho: servis@4home.sk
1.19. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.18 obchodných podmienok sa kúpna
zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do desiatich (10)
pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť
predávajúcemu vrátiť nepoškodený a neopotrebením tovaru je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvné pokuty vo výške 0.1% z kúpnej ceny za každý deň predĺženia.
1.20. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 1.19 obchodných
podmienok je predávajúci oprávnený uskutočniť preverenie vráteného tovaru, za účelom
zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.
1.21. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.18 obchodných podmienok vráti
predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu vrátane zaplatených nákladov na balenie a dodanie
tovaru. Predávajúci však vracia náklady vynaložené na dodanie tovaru len v prípade vrátenia
celého poskytnutého plnenia. Pokiaľ kupujúci vráti iba časť objednávky, predávajúci nevráti
náklady vynaložené na dodanie tovaru vôbec. Vrátenie kúpnej ceny kupujúcemu je prevedené
najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 1.20
obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim,prípadne poštovou
poukážkou. Do doby oznámenie čísla účtu pre vrátenie kúpnej ceny nie je predávajúci v
omeškaní. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar bude poškodený, opotrebený
alebo čiastočne opotrebený, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody
jemu tým vzniknutú. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený
jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako má nárok
na zmluvnú pokutu podľa čl. 1.19 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený
jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU
1.22. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci v objednávke (je v objednávkovom formulári
pripustená možnosť voľby). Náklady spojené s dopravou tovaru nesie kupujúci vo výške
uvedenej v kúpnej zmluve, nestanoví kúpna zmluva niečo iné.
1.23. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
1.24. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo
iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady
spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom
doručenia.
1.25. Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušiteľnosť
obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. V
prípade nájdenia porušenia obalu značiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí
kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Predpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že
zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti (t.j. že bola okrem iného správne
doručená v neporušenom obale) a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu
zásielky nemôže byť braný ohľad.
1.26. Ďalšie práva a povinností strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky
predávajúceho, pokiaľ budú uverejnené na webovej stránke. V prípade rozboru medzi
obchodnými podmienkami a dodacími predávajúci majú prednosť obchodné podmienky.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1.27. Zodpovednosť predávajúceho za škody , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho,
sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a následne
občianskeho zákonníku).
1.28 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je pri prevzatí kupujúcim v
zhode s kúpnou zmluvou , hlavne, že je bez poškodenia. Zhodou s kúpnou zmluvou sa
rozumie, že predávaná vec má akosť a pomocné vlastnosti požadované zmluvou,
predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi
prevedenými reklamami očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého
druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom odpovedajúce
množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre požitie veci uvádza
alebo pre ktoré sa vec obvykle používa.
1.29 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len
,,rozpor s kúpnou zmluvou''), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez
zbytočných odkladov, vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa
požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou ak nie je taký postup možný,
môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí,
pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s
kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich
(6) mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci len pri jeho prevzatí,
pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

1.30 Nejedná sa o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za
chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor z kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe
(záruka). Záruka nevzťahuje na opotrebené veci spôsobené ich obvyklým používaním. U veci
predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena
dohodnutá. Ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby odpovedajúce miere
používania alebo opotrebenie, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pri predaji spotrebného
tovaru je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína od prevzatia tovaru kupujúcim.
Podrobné informácie o zárukách a reklamácii sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
1.31 Práva kupujúceho vyplývajú zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátene záručnej
zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese P.O.Box 200,
830 00 Bratislava 3. Kupujúci je povinný zaslať chybný výrobok na uvedenú adresu, kde
bude ďalej predaný reklamačnému riadeniu.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.32 Kupujúci sa stáva vlastníkom, až po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru a jeho prevzatím.
1.33 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové
stránky obchodu (vrátane fotografii ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom.
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť , ktorá by mohla jemu alebo
tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie
alebo ďalšou súčasťou tvoriace webové stránky obchodu.
1.34 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky obchodu používať
mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv
na prevádzku webovej stránky obchodu. Webové stránky obchodu je možné užívať len v
rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s
jeho určením.
1.35 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu zaviazaný žiadnymi kodexami v zmysle
ustanovenia § 53a ods. 1 občianskeho zákonníka.
1.36 Pri reklamácii dodaného tovaru postupuje kupujúci podľa Reklamačného poriadku
spoločnosti 4home, a. s., ktorý je prístupný na www.4home.sk
1.37 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v
dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užívania webovej stránke v
rozpore s ich určením.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII
1.38. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je predávajúcim
poskytovaná v súlade zo zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
1.39. Odoslanie objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním svojich
osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové
identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len
,,osobné údaje''). Súhlas kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov podľa

predchádzajúcej vety sa vzťahuje výlučne pre účely realizovania práv a povinností s kúpnou
zmluvou vyplývajúcich a pre účely zaslania informácii a obchodných oznámení
predávajúceho kupujúcemu.
1.40. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na legitimitu spracovania osobných údajov uskutočnené pred doručením
odvolania predávajúcemu (napr. na skôr uskutočnené predaje tovaru). Po odvolaní súhlasu sa
spracovanie osobných údajov predávajúci smie ponechať potrebné údaje pre účel plnenia
právnych povinností alebo pre ochranu práv a právom chránených záujmu predávajúceho.
1.41 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii, na svojom
užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej na webovej stránke obchodu) uvádzať
správne a pravdivé a že je povinný ich aktualizovať bez zbytočného odkladu. V súlade zo
zákonom o ochrane osobných údajov môže predávajúci preveriť spracovanie osobných
údajov tretiu osobu, ako aj spracovateľov. Zmluva so spravovateľom je písomná a
spravovateľ je povinný riadiť sa pokynmi predávajúcej, ako aj správca a príslušnými
ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
1.42. Predávajúci je oprávnený predať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a
adresu iným správcom, a to len pre zasielanie ponúk služieb alebo tovaru kupujúcemu.
Kupujúci s takýmto predaním údajov môže vyjadriť nesúhlas, a to písomnou informáciou
predávajúcemu. Iný správca však nesmie takto získané informácie ďalej predávať ďalším
správcom.
1.43. Osobné údaje budú predávajúcim spracované po dobu potrebnú pre splnenie zmluvného
vzťahu s kupujúcim a po dobu, po ktorú sa dá uplatniť právny nárok ktorejkoľvek zmluvnej
strany. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovane alebo tiež
neautomatizovaným spôsobom.
1.44. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje pri registrácii a v objednávkovom
formulári sú pravdivé a presné. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci
(čl.1.41) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochrannou
súkromného a osobného života kupujúceho alebo rozporu zo zákonom, najmä sú osobné údaje
nepresné s ohľadom na účel ich spracovania môže:
•
•

požiadať predávajúceho o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Je to žiadosť kupujúceho
podľa predchádzajúcej vety identifikovaná oprávnene, predávajúci odstráni
neodkladne zadaný stav. Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo
obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov v Prahe (www.uoou.cz ).
Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim
podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky.

1.45 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci
povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácii podľa
predchádzajúcej vety žiadať primeranú úhradu neprevyšujúce náklady nevyhnutné na
poskytnutie informácii.
DORUČOVANIE

1.46 Ak nebudú inak dohodnuté všetky korešpondencie súvisiace s kúpnou zmluvou musí byť
druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou , osobne alebo
doporučené prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa).
Kupujúcemu bude korešpondencia doručovaná na elektronickú adresu kupujúceho.
1.47 Správa je doručená:
•

•
•

•

v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom prijatia na server
prichádzajúcej pošty, integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť
zaistená certifikátom,
v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných
služieb prevzatím zásielky adresátom,
v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných
služieb taktiež odoprením prevzatia zásielky, odopretý adresát (prípadne osoba
oprávnená za jej zásielku prevziať) zásielku prevziať,
v prípade doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím
lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatí
uloženej zásielky, dôjde k uložení zásielky u prevádzkovateľa poštovných služieb a to
aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.48 Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou
zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany prerokúvajú , že vzťah sa
riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne
záväzne právnych predpisov.
1.49 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia a
činností predávajúceho nepodľahnú inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v
rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
1.50 Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo nečinné, alebo sa
takým stane, namiesto neplatných ustanoveniach nastúpia ustanovenia v jeho zmysel sa
neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti alebo nečinností jedného
ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných rozhodnutí.
1.51 Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy, ktoré sa dajú len činiť na základe dohody zmluvných
strán učinené v písomnej forme.
1.52 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je prístupná.
1.53 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie 4home, a. s., P.O.Box 200, 830
00 Bratislava 3, adresa elektronickej pošty servis@4home.sk, telefón 0220 512 520.
1.54 Predávajúci je registrovaný v Úrade pre ochranu osobných údajov pod č. 00022942

V Hradci Králové dňa 12. marca 2013

