
Obchodné podmienky pre firmy

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto  obchodné  podmienky  sa  vzťahujú  na  kúpne  zmluvy  uzavierané  prostredníctvom  internetového

obchodu  na  internetovej  stránke  www.bella-pumps.sk  (ďalej  len  „Internetový  obchod“),  pričom odoslaním

objednávky  Kupujúci  vyjadruje,  že  sa  oboznámil  s  týmito  obchodnými  podmienkami  a  reklamačnými

podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu. 

1.2.  Tieto  obchodné podmienky  a  reklamačné podmienky  sú  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy  a  sú

záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy. 

1.3. Predávajúcim je Ing. Andrea Süleová Bella – priemyselný tovar, s miestom podnikania T. G. Masaryka 22,

984  01  Lučenec,  IČO:  377  532  07,  DIČ:  102  0055  212,  IČ  DPH:  SK102  0055  212,  Slovensko,  zápis  v

Živnostenskom  registri  Okresného  úradu  Lučenec,  číslo  registra:  1203/2001 (ďalej  len  "predávajúci").

Predávajúci je platcom DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 908 930 942 alebo tel. predajne 047 4511 967 v pracovných dňoch medzi

08:00 a 16:30  hod.  

b) e-mail: info@bella-pumps.sk

c) bankové spojenie: 

IBAN: SK1902000000001560627658

BIC: SUBASKBX

**Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia

Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!

1.4.  Kupujúcim sa  v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie  osoba,  ktorá  nakupuje v rámci  jej

podnikateľskej činnosti. 

1.5. Kupujúci, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ/

IČ DPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. V prípade, ak

kupujúci vytvára objednávku prostredníctvom e-mailu, pri zadávaní objednávky uvedie tiež názov tovaru, popis

tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

1.6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými

obchodnými  podmienkami  ani  rámcovou  zmluvou  medzi  predávajúcim  a  kupujúcim  sa  vzťahujú  príslušné

ustanovenia Obchodného zákonníka.
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1.7. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj (Dolná

46, 974 00 Banská Bystrica 1), Odbor výkonu dozoru, tel. č 048/412 49 69. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.  Kúpna  zmluva  je  uzavretá  záväzným  akceptovaním  návrhu  na  uzavretie  kúpnej  zmluvy  Kupujúceho

Predávajúcim vo forme: 

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu,

b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,

c) telefonickej objednávky.

2.2. Záväzným akceptovaním  objednávky  je  e-mailové/telefonické  potvrdenie  Predávajúcim  Kupujúcemu  o

akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania

tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako "potvrdenie objednávky". 

Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky,  ktoré kupujúci  obdrží na svoju e-mailovú adresu

ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má

len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú

adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je

predmetom kúpnej zmluvy,  ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,

názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a spôsobe úhrady, podmienkach, spôsobe a

termíne  prepravy  tovaru  na  dohodnuté  miesto  doručenia  tovaru  pre  kupujúceho,  údaje  o  predávajúcom,

prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už

vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade,

kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a

termíne  a  zabaliť  ho  alebo  vybaviť  na  prepravu  spôsobom  potrebným  na  jeho  uchovanie  a  ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c.  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej  podobe všetky doklady

potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v

slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
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3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie

je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je

uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní

objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

3.4. Predávajúci nezodpovedá za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,

b.  zaplatiť  predávajúcemu  dohodnutú  kúpnu  cenu  v  dohodnutej  lehote  splatnosti  vrátane  nákladov  na

doručenie tovaru,

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

e.  objednaný  tovar  prevziať,  skontrolovať  neporušenosť  obalov  a  v  prípade  akýchkoľvek  závad  tieto

bezodkladne oznámiť.

4.2.  Kupujúci  má právo na dodanie  tovaru  v  množstve,  kvalite,  termíne a  mieste  dohodnutom zmluvnými

stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5. Dodacie podmienky

5.1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu

bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať

vec v lehote podľa prvej  vety,  kupujúci  ho vyzve,  aby dodal  vec v ním poskytnutej  dodatočnej  primeranej

lehote. 

5.2.  Predávajúci  je  oprávnený vyzvať  kupujúceho na prevzatie tovaru aj  pred uplynutím lehoty na dodanie

tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.3.  Kupujúci  je  povinný  prevziať  tovar  v  mieste  a  čase,  ktoré  je  predávajúcim  alebo  jeho  zástupcom,

povereným  doručiť  tovar  a  kupujúcim  dohodnuté  v  kúpnej  zmluve  alebo  iným  spôsobom  v  čase  pred

doručovaním tovaru.

5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti

zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť
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kupujúcemu  vyhotoviť  záznam  o  rozsahu  a  povahe  vady  tovaru,  ktorého  správnosť  potvrdí  zástupca

predávajúceho (tzv. škodový zápis). 

5.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1. týchto

obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú

časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na

bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6.  Nebezpečenstvo  škody  na  tovare  prechádza  na  kupujúceho  v  čase,  keď  kupujúci  alebo  tretia  osoba

splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar,

alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci

tovar neprevezme.

5.7.  V prípade vyzdvihnutia objednávky,  ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom Internetovej  stránky,

môže Predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom

predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

5.8.  Ak  je  kupujúcim  právnická  osoba,  výdaj  tovaru  alebo  preplatenie  dobropisu  budú  umožnené  iba

štatutárnemu orgánu danej  právnickej  osoby alebo osobe,  ktorá  sa  preukáže overenou plnou mocou.  Bez

predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

5.9. Poplatky za dopravu:

Poplatky za dopravu a poštovné sú aktualizované podľa platných cenníkov dopravných spoločností na stránke:

http://bella-pumps.sk/doprava,108.html

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1.  Kupujúci  je  povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru (vrátane ceny za dopravu,  poštovné a

balné, prípadne cenu dobierky) dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v

čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") platbou na

dobierku, bezhotovostným prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo v hotovosti na predajni (prípadne

s možnosťou platby platobnou kartou). 

6.2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Za tovar platí kupujúci cenu, aká

je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim

sú predmetom osobitnej dohody. Predávajúci je platcom DPH. 

6.3. 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.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,

najneskôr však pri prevzatí tovaru.
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6.5. 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.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.7.  Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v

balení tovaru. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a

spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na
tovare

7.1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na

veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. 

7.2. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to

bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,

alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal

také  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  v  internetovom  obchode.  Predávajúci  je  povinný  o  tejto

skutočnosti okamžite  informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v

lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

8.2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len ako „Obchodný zákonník").

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom registrácie Kupujúceho v Internetovom

obchode, odberu noviniek,  spracúvania Cookies (Google Analytics)  a uzavretia Kúpnej  zmluvy a na plnenie

svojich  záväzkov voči  Kupujúcemu vyplývajúcich  z  Kúpnej  zmluvy  podľa  nového zákona č.  18/2018 Z.  z.  o
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ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového

dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru

prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami. 

9.2.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  bude  spracúvať  osobné  údaje  v  súlade  s  dobrými  mravmi  a  bude  konať

spôsobom,  ktorý  neodporuje  zákonu  o  ochrane  osobných  údajov  ani  iným  všeobecne  záväzným právnym

predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať,

je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho. 

9.3.  Predávajúci  spracúva osobné údaje Kupujúceho v  rozsahu:  krstné meno,  priezvisko,  e-mailová adresa,

fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, obchodné meno, sídlo a IČO a DIČ/IČ DPH. 

9.4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre

účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu

3 rokov  a  pre  účely  odberu noviniek,  kde Kupujúci  udeľuje  súhlas  najviac  na  obdobie  4  rokov.  Súhlas  so

spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo

elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie

a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 

9.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom,

s  výnimkou prepravnej  služby,  spoločnosti prevádzkujúcej  platobnú bránu a banky,  s  ktorou je  spolupráca

nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. 

9.6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o

svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na

adrese info@bella-pumps.sk. 

9.7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača

odosielané pri  návšteve Internetovej  stránky  Prevádzkovateľa  a ukladané do zariadenia (počítača alebo do

iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies obvykle

obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej

stránky  prehliadač znovu  načíta  súbory  cookies  a  tieto  informácie  odošle  späť  Internetovej  stránke,  ktorá

pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne

zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný

súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie. 

9.8.  Predávajúci  sa  zaväzuje  využívať  súbory  cookies  výlučne  za  účelom  skvalitnenia  služieb  a  zlepšovať

štruktúru a obsah Internetovej stránke. 

10. Stornovanie objednávky
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10.1.  Kupujúci  môže  stornovať  objednávku,  ktorá  ešte  nebola  vybavená  najneskôr v  deň  odoslania

objednávky, zaslaním žiadosti na emailovú adresu Predávajúceho. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej

vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu

zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada

kúpnej ceny. 

10.2.  Predávajúci  má  právo  stornovať  objednávku  z  dôvodu  vypredania  alebo  nedostupnosti  tovaru.  O

stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-

mailom.  V  prípade,  že  Kupujúci  uhradil  kúpnu  cenu  alebo  jej  časť,  táto  mu  bude  vrátená  do  14  dní

bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. 

11. Náhrada škody

11.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si

kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento

tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na

odber. 

11.2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým

spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky

ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli  s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si

účtovať i ušlý zisk.

11.3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú

formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových

správ.

12.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez

predchádzajúceho upozornenia  Kupujúceho.  V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných

podmienok,  sa riadi  celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok,  ktoré boli  platné v

momente  odoslania  objednávky  Kupujúcim  a  tieto  sú  prístupné  na  internetovej  stránke  Predávajúceho.

12.4.  Odoslaním  objednávky  Kupujúci  si  prečítal  obchodné  podmienky  ako  aj  reklamačné  podmienky  a

porozumel ich zneniu. 

Obchodné podmienky pre firmy  strana  7 / 8 



12.5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 21. mája

2018.

12.6. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím

kúpnej zmluvy.
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