Obchodné podmienky

MB

Obchodné podmienky
ť

ľ

Tieto obchodné podmienky sa vz ahujú na zmluvy uzatvorené na dia ku v e-shope

ľ

www.marybirdie.com medzi predávajúcim a kupujúcim pod a Zákona

ľ

č. 102/2014 Z. z. o

ž

ochrane spotrebite a pri predaji tovaru alebo poskytovaní slu ieb na základe zmluvy uzavretej na

ľ

dia ku.

Predávajúcim je: Mgr. Mária Hraňo Ftáčniková – MARY BIRDIE, Rovniankova 1662/13, 85102
ČO 52870073, DIČ 1076596004. Tel. 0911 787 858, e-mail:

Bratislava, Slovensko. I

marybirdiecom@gmail.com. Okresný úrad Bratislava,

Číslo živnostenského registra: 110-285720.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
ľ

nekoná v rámci predmetu svojej podnikate skej

č

činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup

ľ

ľ

uskuto nený podnikate ským subjektom sa riadi pod a Obchodného zákonníka

ľ

č. 513/1991 Zb.

š

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebite a je In pektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy
ž

ľ

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa pova uje za návrh na uzavretie zmluvy pod a

č

Ob ianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy
dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru
š

č

š

V etky ceny produktov v e-shope sú kone né, vrátane v etkých daní. Predávajúci nie je

ľ

ŕňa náklady na doručenie. Náklady na dodanie sú 2 €, sú

platite om DPH. Cena produktu zah
zarátané v celkovej sume produktu.

Náklady na dopravu – poštovné
ž

č

Predávajúci ponúka nasledujúce mo nosti doru enia tovaru v rámci Slovenska:

č

š

č

š

doru enie Slovenskou po tou na pobo ku po ty
osobné prevzatie v Bratislave, v Upcyclovom

štúdiu Mary Birdie na Rovniankovej 13 alebo

č

miesto sa ur í po dohode s kupujúcim

č

č

ť na základe cenníka Slovenskej

V prípade doru enia tovaru do zahrani ia sa bude pristupova

š

č

po ty, prípadne vybranej kuriérskej spolo nosti a o cene bude kupujúci informovaný.

Platba za tovar
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
platba vopred (bankovým prevodom)

č

platba platobnými tla idlami sprostredkovaná platobnou bránou Paypal

ž

š

Predávajúci po aduje platbu vopred vo vý ke 100% z celkovej ceny objednávky v prípade
objednania tovaru na sklade.

ž

š

Predávajúci po aduje zálohovú platbu vopred vo vý ke minimálne 50% z celkovej ceny

ž

š

š

objednávky v prípade zákazky na mieru. Predávajúci po aduje platbu vopred vo vý ke zvy nej
ceny objednávky pred odoslaním tovaru.

ž

š

ž

V prípade po iadavky kupujúceho na urgentnú výrobu (t.j. dodacia lehota krat ia ako 2 tý dne)

ž

š

predávajúci po aduje platbu vopred vo vý ke 100% z celkovej ceny objednávky v prípade
zákazky na mieru.

č ť

ť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za

Sú as ou objednávky v e-shope je povinnos
objednaný tovar.

ž

Faktúru za tovar posielame elektronicky na Vami uvedený email a v prípade reklamácie slú i ako

č

záru ný list. Neuhradená faktúra je do 7 dní automaticky s objednávkou stornovaná.

Dodanie tovaru
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí,

že predávajúci dodá kupujúcemu tovar

ž

ď kupujúci alebo ním

najneskôr do 30 dní. Tovar sa pova uje za prevzatý kupujúcim okamihom, ke

č

š

ur ená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme v etky

časti objednaného tovaru, alebo ak

sa:
1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke sa dodávajú spolu, okamihom prevzatia
celého balíka – tovaru, ktorý bol dodaný naraz,
2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,

č

3. tovar dodáva opakovane po as vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia posledného
dodaného tovaru.

č

Pri produktoch vyrábaných na mieru je dodacia lehota, kedy bude tovar kupujúcemu doru ený,
dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim. Termín dodania je dohodnutý e-mailom, telefonicky
alebo pri osobnom stretnutí. V prípade,

že to okolnosti dovolia, môže byť tovar doručený aj v

š

skor om termíne.

Zrušenie objednávky
š

Zru enie objednávky kupujúci oznámi e-mailom na marybirdiecom@gmail.com. V prípade,

š

kupujúci objednávku zru í v

že

čase jej odoslania, má odosielateľ nárok na náhradu poplatku za

š

š

dopravu v plnej vý ke. Faktúry za objednávky neuhradené do 7 dní sú automaticky zru ené.

Ochrana osobných údajov
š

V etky osobné údaje a to meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefón a email sú získané so

ž

č

súhlasom kupujúceho slú iace výlu ne na vybavovanie objednávok. Údaje sú dôverné a
predávajúci sa zaväzuje,

že tieto osobné údaje budú spracované výlučne za účelom vybavenia
č

objednávky a nebudú posúvané tretím osobám s výnimkou osôb zabezpe ujúcich prepravu
objednaného tovaru.

Reklamačný poriadok
ž

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri pou itých veciach

ž

nezodpovedá za vady vzniknuté ich pou itím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za

žšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré

ni

ž

sa rýchlo kazia, alebo o pou ité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po

č

prevzatí veci v záru nej dobe (záruka).

č

č

ž

Záru ná doba na upcyclový tovar je 12 mesiacov. Záru ná doba na slu by (oprava alebo úprava

č

veci) je 3 mesiace. Záru ná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na

č

ž

č

predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyzna ená lehota na pou itie, záru ná

č

doba neskon í pred uplynutím tejto lehoty.

ť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba

Ak má kúpenú vec uvies

ť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky

plynú

ž ňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby

najneskôr do troch tý d

č

ť

potrebnú sú innos .

č

Záru ný list sa vystavuje na

žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o
ž

ť

kúpe, faktúra. Ak má tovar vadu, ktorú mo no odstráni , má kupujúci právo, aby bola bezplatne,

č

č

ť

v as a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbyto ného odkladu odstráni .

š

Kupujúci by v ak nemal

ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú
ť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia

po kúpe, treba ich vytknú

č

č

záru nej doby. Po uplynutí záru nej doby právo na reklamáciu zanikne.

ž

ž

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo pou itie sa nepova uje za vadu. Nejde

ľ

o vadu, pokia z povahy predanej veci vyplýva,

ž

že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď
š

pri obvyklom u ívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu e te pred uplynutím

č

záru nej doby.

Reklamačný poriadok
ž

ž

ť výmenu veci, alebo ak sa vada týka len

Kupujúci mô e namiesto odstránenia vady po adova

č

č

ľ

sú asti veci, výmenu sú asti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzh adom na

ž

ť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť

cenu tovaru alebo záva nos

ž

vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí záva né

ž

ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú

ť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má

nemo no odstráni

ť

kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi . Tie isté práva prislúchajú

ľ

š

ž

kupujúcemu, ak ide síce o odstránite né vady, ak v ak kupujúci nemô e pre opätovné vyskytnutie

čší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné

sa vady po oprave alebo pre vä

ľ

vady, má kupujúci právo na primeranú z avu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa

ňujú u predávajúceho, na adrese sídla.

uplat

š

č

č

Ak je v ak v záru nom liste uvedený záru ný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v

žšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný

mieste pre kupujúceho bli

ť v lehote najneskôr do 30 dní.

servis je povinný opravu vykona

č

ť záručná doba

Ak dôjde k výmene, za ne plynú

č

znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene sú iastky, na
ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie
č

č

sa rozumie ukon enie reklama ného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku,

ľ

vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej z avy z ceny výrobku, písomná výzva na
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

č

ď alebo v zložitých

Pri uplatnení reklamácie predávajúci ur í spôsob vybavenia reklamácie ihne

ňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených

prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo d

ž

ž

ž

prípadoch, najmä ak sa vy aduje zlo ité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo slu by,

ňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa

najneskôr do 30 dní odo d

ď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

reklamácia vybaví ihne

š

ť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

vybavenie reklamácie v ak nesmie trva

ť alebo má právo

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpi
na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamačný poriadok
č

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po as prvých 12 mesiacov od

ž

ť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného

kúpy, mô e predávajúci vybavi

ľ

posúdenia; bez oh adu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho

ž

ť úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným

vy adova

posúdením.

ť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho

Predávajúci je povinný poskytnú

ňa vybavenia reklamácie.

zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo d

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,

ž

ť výrobok na

predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie komu mô e kupujúci zasla

č

odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie ur enej osobe, náklady

š

č

ž

š

odborného posúdenia, ako aj v etky ostatné s tým súvisiace ú elne vynalo ené náklady zná a

ľ

predávajúci bez oh adu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením

ž

ť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas

preuká e zodpovednos

č

vykonávania odborného posúdenia záru ná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu

ť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné

uhradi

š

č

ž

posúdenie, ako aj v etky s tým súvisiace ú elne vynalo ené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu

ž

ť

ť kupujúcemu

nemo no zamietnu . Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vyda
potvrdenie.

Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie

č ť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez

doru i

č

š

zbyto ného odkladu, najneskôr v ak spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o

č

ť

ž

ť preukázať uplatnenie

uplatnení reklamácie sa nemusí doru ova , ak kupujúci má mo nos
reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
ť od zmluvy bez

Kupujúci je oprávnený odstúpi

ňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len

udania dôvodu do 14 dní odo d

ľ

spotrebite .

ž

ď kupujúci alebo ním určená

Tovar sa pova uje za prevzatý kupujúcim okamihom, ke

š

tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme v etky
alebo ak sa

časti objednaného tovaru,

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
1.

tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
2.

dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,
3.

č

tovar dodáva opakovane po as vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

ž

ť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj

dodaného tovaru. Kupujúci mô e odstúpi

č

pred za atím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
ľ

ž

ľ

predaj tovaru zhotoveného pod a osobitných po iadaviek spotrebite a, tovaru vyrobeného

č

ľ

na mieru alebo tovaru ur eného osobitne pre jedného spotrebite a,

ž

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zní eniu akosti alebo skaze,

ť z dôvodu ochrany

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vráti

š

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní poru ený,

ž

ť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný

predaj tovaru, ktorý mô e by
s iným tovarom.

ž

ť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom

Kupujúci mô e uplatni

č

ž

ť odoslaním oznámenia

nosi i (napr. e-mailom). Právo na odstúpenie od zmluvy je mo né uplatni

ň 14-dňovej lehoty.

o odstúpení od zmluvy aj v posledný de

č

Po doru ení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu

š

v etky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s

ňou, vrátane nákladov

š

na dopravu, dodanie a po tovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu

ž

ž

rovnakým spôsobom, ako kupujúci pou il pri svojej platbe. Kupujúci sa mô e s predávajúcim

ť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

dohodnú

ť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil

Predávajúci nie je povinný uhradi

č

š

ž

č

iný spôsob doru enia, ako je najlacnej í be ný spôsob doru enia ponúkaný predávajúcim.

č

č

Dodato nými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doru enie, ktoré si zvolil kupujúci,

š

ž

č

a nákladmi na najlacnej í be ný spôsob doru enia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od

ť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený

zmluvy predávajúci nie je povinný vráti

ž

ť predávajúcemu, ibaže predávajúci

alebo kým kupujúci nepreuká e zaslanie tovaru spä
navrhne,

že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
ňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo d

ť predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto

ho odovzda

ž

lehota sa pova uje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný

ň lehoty.

de

š

Pri odstúpení od zmluvy zná a kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý

ľ

ž

ť prostredníctvom pošty.

vzh adom na jeho povahu nie je mo né vráti

ž

Kupujúci zodpovedá za zní enie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania

č

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funk nosti
tovaru.

č

ž

ť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať,

Kupujúci má po doru ení tovaru mo nos

č

č

ak odstupuje od zmluvy. Na ú ely zistenia povahy, charakteristík a funk nosti tovaru by mal

ľ

ť a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo

spotrebite s tovarom manipulova

ž

umo nené v

„kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na
ž

ť

odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s nále itou starostlivos ou.

č

š ť

Napríklad zakúpené oble enie alebo doplnky by mal kupujúci len vyskú a , ale nemal by ich

ť

ť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými

nosi , a tovar by mal vráti
prostriedkami.

Alternatívne riešenie sporov
ľ

ť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu

Nakupujúci – spotrebite – má právo obráti

(napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva,

že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak

žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej

predávajúci odpovie na túto

ľ

ť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu

odoslania, spotrebite má právo poda

š

ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS

alternatívneho rie enia sporov (

ľ §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam

subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby pod a

ž

ť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh

subjektov ARS je mo né nájs

ž

ľ

ť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

mô e spotrebite poda

ľ

ž

ť sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov

Spotrebite mô e poda

RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov
š

ž

ž ť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a

Alternatívne rie enie sporov mô e vyu i

ľ

ľ

plnení spotrebite skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikate skej

činnosti,

š

zamestnania alebo povolania. Alternatívne rie enie sporov sa týka len sporu medzi

ľ

ľ

spotrebite om a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebite skej zmluvy alebo súvisiaceho so

ľ

š

ľ

spotrebite skou zmluvou. Alternatívne rie enie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na dia ku.

š

š

Alternatívne rie enie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevy uje sumu 20 EUR.

ž

ľ

ž

ť úhradu poplatku za začatie alternatívneho

Subjekt ARS mô e od spotrebite a po adova

š

š

rie enia sporu maximálne do vý ky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia
š

š

V eobecné obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových V eobecných obchodných

š

podmienok. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje v etky podmienky vrátane

š

š

ceny tovaru a ceny za dopravu. Spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú rie ené v eobecnými

č

ť dňa 7.januára

súdmi Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú ú innos

2020 a internetový obchod http://www.marybirdie.com má právo na ich prípadnú zmenu.
Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Bratislava, 7.1.2020

ľ
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