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Všeobecné obchodné podmienky 
pre spotrebiteľov 

A. Všeobecná časť 
A.1. Základné ustanovenia 
(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (VOP) vydané v súlade s platnými právnymi 

predpismi spoločnosťou Crystal Group, s. r. o., so sídlom Lánska 932/15, 017 01 Považská Bystrica, 
IČO: 43863761, DIČ: 2022505716, IČ DPH: SK2022505716, zapísanou v obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18630/R, upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi 
dodávateľom a spotrebiteľom pri dodaní produktu, poskytnutí služby, zhotovení diela a poskytnutí 
licencie ako aj pri činnostiach smerujúcich k dodaniu produktu, poskytnutiu služby, zhotoveniu diela a 
poskytnutiu licencie. 

(2) VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, pričom je nutné, aby zmluva obsahovala 
ustanovenie, ktorým sa dodávateľ a spotrebiteľ zaväzujú riadiť týmito VOP a ustanovenie, že tieto 
VOP sú súčasťou zmluvy, a tiež je nutné, aby úplné znenie týchto VOP bolo pripojené k zmluve. 

(3) Odlišná úprava v ustanoveniach o jednotlivých typoch zmluvy má prednosť pred všeobecnou úpravou 
vzťahov v ostatných ustanoveniach VOP. 

(4) Odlišná úprava v ustanoveniach konkrétnej zmluvy má prednosť pred ustanoveniami VOP. 
(5) Vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho. 

A.2. Výklad používaných pojmov 
(1) Pre potreby týchto VOP a vzťahov vzniknutých na základe týchto VOP sa použijú nižšie uvedené 

pojmy s nasledujúcim významom: 
a) Dodávateľ – spoločnosť Crystal Group, s. r. o., so sídlom Lánska 932/15, 017 01 Považská 

Bystrica, IČO: 43863761, DIČ: 2022505716, IČ DPH: SK2022505716, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18630/R, bankové spojenie: Tatra 
banka, a.s., číslo účtu: 2629785166/1100. 

b) Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná s cieľom nevzťahujúcim sa k jeho 
obchodom, podnikaniu alebo povolaniu, a prejaví záujem o uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, 
vykonáva činnosti smerujúce k uzatvoreniu zmluvy s dodávateľom alebo uzatvorí zmluvu 
s dodávateľom pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, 

c) Autor – fyzická osoba, ktorá vytvorila dielo chránené autorským právom. 
d) Zmluva – akákoľvek zmluva, písomná alebo ústna dohoda uzatvorená medzi dodávateľom 

a spotrebiteľom za účelom dodania produktu, poskytnutia služby, zhotovenia diela alebo 
poskytnutia licencie, najmä kúpna zmluva, zmluva o poskytnutí služby, zmluva o dielo a licenčná 
zmluva. 

e) Objednávka – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť spotrebiteľa o: 
• výrobu a/alebo dodanie produktu s uvedením množstva, akosti, prevedenia, alebo 
• poskytnutie služby s uvedením rozsahu a požiadaviek, alebo 
• poskytnutie licencie. 

f) Zákazkový list – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť spotrebiteľa o zhotovenie 
diela s uvedením požiadaviek na dielo. 

g) Osobné údaje – osobné údaje fyzickej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré 
dodávateľ o dotknutej osobe získal pri dodaní produktu, poskytnutí služby, zhotovení diela alebo 
poskytnutí licencie, alebo ktoré získal v súvislosti s týmito činnosťami. 

h) Podklad – informácia, materiál, dokument, fotografia alebo iný obsah, ktorý má byť súčasťou diela 
alebo ktorý je nevyhnutný pre riadne zhotovenie diela, 

i) Pokyn – poštou, osobne alebo elektronicky doručená žiadosť spotrebiteľa na vykonanie 
špecifikovaného úkonu. 

j) Úkon – činnosť dodávateľa smerujúca k uspokojeniu požiadavky spotrebiteľa pri dodaní produktu, 
poskytnutí služby, zhotovení diela alebo poskytnutí licencie. 

k) Produkt – tovar alebo výrobok, ktorý je dodávateľ schopný dodať alebo vyrobiť a dodať 
spotrebiteľovi. 

l) Služba – súbor činností, zručností a vedomostí dodávateľa, ktoré je dodávateľ schopný a 
oprávnený vykonať pre spotrebiteľa. 

m) Dielo – zhotovenie určitej veci na základe špecifických požiadaviek spotrebiteľa, montáž určitej 
veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený 
výsledok inej činnosti na základe požiadaviek spotrebiteľa. 

n) Dielo chránené autorským právom – dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti 
autora a ku ktorému autor vykonáva osobnostné autorské práva a dodávateľ vykonáva majetkové 
autorské práva. 

o) Licencia – súhlas dodávateľa na použitie diela chráneného autorským právom. 
p) Cena – dohodnutá odplata, na ktorú má dodávateľ nárok za dodanie produktu, poskytnutie služby, 

zhotovenie diela alebo poskytnutie licencie spotrebiteľovi. 
q) Preddavok – časť ceny, ktorú spotrebiteľ zaplatí dodávateľovi pred dodaním produktu, 

poskytnutím služby, zhotovením diela alebo poskytnutím licencie. 
r) Cenník – verejne dostupný dokument, ktorým sú stanovené ceny za vybrané produkty, služby, 

diela a licencie 
s) Dodací list – doklad vydaný dodávateľom a potvrdený spotrebiteľom, ktorým dodávateľ potvrdzuje 

dodanie produktu a spotrebiteľ potvrdzuje prevzatie dodaného produktu. 
t) Odovzdávací protokol – zápisnica o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorou 

dodávateľ potvrdzuje odovzdanie zhotoveného diela a spotrebiteľ potvrdzuje prevzatie 
zhotoveného diela. 

u) Faktúra – daňový doklad vystavený dodávateľom podľa Zákona o účtovníctve a Zákona o dani 
z pridanej hodnoty za dodanie produktu, poskytnutie služby, zhotovenie diela alebo poskytnutie 
licencie, alebo k prijatému preddavku. 

v) Pokladničný doklad – zjednodušený daňový doklad vystavený dodávateľom podľa Zákona 
o účtovníctve, Zákona o dani z pridanej hodnoty a Zákona o elektronickej registračnej pokladnici 
za prijatie platby v hotovosti pri dodaní produktu, poskytnutí služby, zhotovení diela alebo 
poskytnutí licencie. 

A.3. Základné práva a povinnosti 
(1) Dodávateľ je povinný: 

a) dodať produkt, poskytnúť službu, zhotoviť dielo alebo poskytnúť licenciu za podmienok uvedených 
v písomnom vyhotovení zmluvy, v objednávke alebo v zákazkovom liste, 

b) dodať produkt, poskytnúť službu alebo zhotoviť dielo v primeranej kvalite, s odbornou 
starostlivosťou a s ohľadom na požiadavky a pokyny spotrebiteľa, 

c) upozorniť spotrebiteľa na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov, ak takéto pokyny môžu najmä ohroziť 
alebo znížiť kvalitu a bezpečnosť dodávaného produktu, poskytovanej služby alebo 
zhotovovaného diela, 

d) vystaviť spotrebiteľovi faktúru alebo pokladničný doklad podľa platných právnych predpisov, 
(2) Dodávateľ je oprávnený: 

a) požadovať včasné a riadne zaplatenie ceny za dodaný produkt, poskytnutú službu, zhotovené 
dielo a poskytnutú licenciu, 

b) vyžiadať od spotrebiteľa kedykoľvek počas plnenia zmluvy spresňujúce pokyny nevyhnutné pre 
splnenie svojich povinností, 

c) požadovať zaplatenie preddavku ešte pred dodaním produktu, poskytnutím služby, zhotovením 
diela a poskytnutím licencie, 

d) požadovať zaplatenie dodatočných nákladov spojených s dodaním produktu, poskytnutím služby, 
zhotovením diela alebo poskytnutím licencie, vzniknutých vinou spotrebiteľa a nákladov 
vzniknutých na základe dodatočných pokynov spotrebiteľa, 

e) vypovedať zmluvu spôsobom uvedeným v zmluve alebo VOP, 
f) odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve, VOP alebo z iných zákonných dôvodov. 

(3) Spotrebiteľ je povinný: 
a) prevziať dodaný produkt, prijať poskytnutú službu alebo prevziať zhotovené dielo, 
b) poskytnúť dodávateľovi požadované spresňujúce pokyny, 
c) za dodaný produkt, poskytnutú službu, zhotovené dielo a poskytnutú licenciu dohodnutým 

spôsobom a v dohodnutej lehote zaplatiť dohodnutú alebo stanovenú cenu, 
d) zaplatiť dodatočné náklady vzniknuté jeho vinou a náklady vzniknuté na základe jeho 

dodatočných pokynov. 
(4) Spotrebiteľ je oprávnený: 

a) požadovať dodanie produktu, poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v primeranej kvalite a v 
dohodnutom alebo stanovenom rozsahu, 

b) požadovať dodržanie dohodnutých lehôt, 
c) uplatniť reklamáciu v prípade, že dodaný produkt, poskytnutá služba alebo zhotovené dielo má 

vady, 
d) vypovedať zmluvu spôsobom uvedeným v zmluve alebo VOP, 
e) odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve, VOP alebo z iných zákonných dôvodov. 

A.4. Postup pri odstúpení od zmluvy 
(1) Odstúpením spotrebiteľa alebo dodávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie je 

účinné momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
(2) Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené: 

a) pri zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy poštovou službou dňom, kedy druhá zmluvná strana 
prevzala doporučenú zásielku, 

b) pri zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy elektronickými komunikačnými prostriedkami dňom, 
kedy odstupujúca zmluvná strana preukázateľne odoslala oznámenie, 

c) pri osobnom doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy dňom, kedy druhá strana osobne 
prevzala a potvrdila prijatie oznámenia. 

(3) Spotrebiteľ je povinný vrátiť dodávateľovi produkt alebo dielo v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od 
zmluvy: 
a) osobne v prevádzkarni dodávateľa, alebo 
b) poštou formou doporučenej poistenej zásielky bez dobierky na adresu sídla alebo prevádzkarne 

dodávateľa. 
(4) Dodávateľ je povinný: 

a) prevziať produkt alebo dielo späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, 
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za 

produkt, službu alebo dielo alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt, službu alebo 
dielo, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

(5) Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa ods. 4 písm. b) tohto článku pred tým, ako 
mu je produkt doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie produktu späť dodávateľovi. 

A.5. Účinnosť, vyhotovenie a zmena zmluvy 
(1) Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. 
(2) Zmluva vyhotovená písomne sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží 

dodávateľ a jeden exemplár obdrží spotrebiteľ. 
(3) Zmluva vyhotovená písomne sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami. 

B. Osobitná časť 
B.1. Kúpna zmluva 
B.1.1. Základné ustanovenia 
(1) Kúpna zmluva sa uzatvára podľa §§ 52 až 54 a podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti dodávateľa resp. predávajúceho 

podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(3) Spotrebiteľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti spotrebiteľa resp. kupujúceho 
podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(4) Zmluva vzniká: 
a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a spotrebiteľom, 
b) pri doručení objednávky v okamihu jej potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu odovzdania produktu spotrebiteľovi. 

B.1.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je dodanie produktu určeného v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v 

objednávke, alebo požadovaného spotrebiteľom ústne, za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.1.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať produkt v množstve, akosti a vyhotovení podľa zmluvy a to v 

dohodnutej lehote alebo v lehote primeranej množstvu, akosti a vyhotoveniu produktu, ak lehota 
nebola dohodnutá, pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia preddavku. Zároveň je povinný 
odovzdať spotrebiteľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie produktu, ako aj ďalšie 
doklady určené v zmluve. 

(2) Dodávateľ umožní spotrebiteľovi nadobudnúť vlastnícke právo k produktu v okamihu jeho dodania za 
podmienky zaplatenia ceny. Ak cena nebola zaplatená pred odovzdaním alebo v okamihu odovzdania 
produktu, spotrebiteľ nadobudne vlastnícke právo až po uhradení celej ceny. 

(3) Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať produkt, ktorý si u dodávateľa objednal a ktorý mu dodávateľ dodal, 
a zaplatiť zaň dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.1.4. Dodacie podmienky 
(1) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, dodávateľ odovzdá spotrebiteľovi produkt v sídle alebo v 

prevádzkarni dodávateľa. 
(2) Pri dodaní produktu na iné miesto, než je sídlo alebo prevádzkareň dodávateľa, má dodávateľ nárok 

na náhradu nákladov spojených s dodaním produktu na toto miesto. Výšku náhrady nákladov pre 
určité skupiny miest dodania a skupiny produktov môže dodávateľ stanoviť paušálne v cenníku. 

(3) Dodávateľ si splní svoju povinnosť dodať produkt v okamihu, kedy produkt odovzdá spotrebiteľovi. Ak 
spotrebiteľ neprevezme produkt do 24 hodín od doručenia výzvy na prevzatie produktu, považuje sa 
povinnosť dodávateľa dodať produkt za splnenú v okamihu doručenia výzvy spotrebiteľovi. 

(4) Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať produkt dopravcovi, aby produkt prepravil 
spotrebiteľovi, dodávateľ dodá produkt odovzdaním produktu dopravcovi. 

(5) Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď prevezme produkt od 
dodávateľa. 

(6) Ak je dodávateľ podľa zmluvy povinný odovzdať produkt dopravcovi, aby produkt prepravil 
spotrebiteľovi, prechádza na spotrebiteľa nebezpečenstvo škody na produkte v čase, keď dodávateľ 
odovzdá produkt dopravcovi. 

B.1.5. Cena a platobné podmienky 
(1) Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu produktu a náhradu nákladov pri dodaní produktu na iné miesto 

než je miesto podnikania dodávateľa. 
(2) Cena produktu sa: 

a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ak sa cena produktu nenachádza v cenníku. 

(3) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v objednávke sú 
uvádzané s DPH. 

(4) Dodávateľ môže požadovať od spotrebiteľa preddavok až do celej výšky ceny ak suma cien všetkých 
produktov v zmluve alebo objednávke je vyššia ako 50 EUR. 

(5) Cenu za dodanie produktu je možné zaplatiť: 
a) v hotovosti najneskôr v okamihu dodania produktu spotrebiteľovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

dodania produktu spotrebiteľovi. 
(6) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

B.1.6. Zodpovednosť za vady produktu 
(1) Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má produkt v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 

na produkte na spotrebiteľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 
(2) Dodávateľ pri produkte predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá 

nižšia cena. 
(3) Ak nejde o produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý produkt, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). 
(4) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na produkte, jeho obale alebo v návode k nemu pripojenom 

vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
(5) Ak ide o použitý produkt, spotrebiteľ a dodávateľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie 

však kratšej než 12 mesiacov. 
(6) Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi alebo v reklame môže dodávateľ poskytnúť 

záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky. V záručnom liste určí dodávateľ podmienky 
a rozsah tejto záruky. 

(7) Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu spotrebiteľom. Ak má produkt uviesť do 
prevádzky iný podnikateľ než dodávateľ, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia produktu 
do prevádzky, pokiaľ spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od 
prevzatia produktu a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

(8) Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v 
záručnej dobe. 

(9) Práva zo zodpovednosti za vady pri produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v 
deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. 

(10) Ak ide o použitý produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 
mesiacov odo dňa prevzatia použitého produktu spotrebiteľom alebo do doby, na ktorej sa dodávateľ 
a spotrebiteľ dohodli v zmluve. 

B.1.7. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy: 

a) ak vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na dodanie produktu, 
b) v prípadoch stanovených reklamačným poriadkom (časť C týchto VOP). 

(2) Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak spotrebiteľom objednaný produkt nie je možné pri 
vynaložení odbornej starostlivosti dodať v dohodnutej lehote. 

(3) Pri zmluve uzatváranej na diaľku spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa 
prevzatia produktu bez uvedenia dôvodu. 
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(4) Pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku znáša náklady na vrátenie produktu spotrebiteľ. 

B.2. Zmluva o poskytnutí služby 
B.2.1. Základné ustanovenia 
(1) Zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára podľa § 51 a §§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti dodávateľa resp. predávajúceho 

podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(3) Spotrebiteľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti spotrebiteľa resp. kupujúceho 
podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(4) Zmluva vzniká: 
a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a klientom, 
b) pri doručení objednávky v okamihu jej potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu poskytnutia služby klientovi. 

B.2.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je poskytnutie služby určenej v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v objednávke, 

alebo požadovanej spotrebiteľom ústne,  za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.2.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v rozsahu a podľa požiadaviek určených v zmluve a to 

v dohodnutej lehote alebo v lehote primeranej povahe a rozsahu služby, ak lehota nebola dohodnutá, 
pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia preddavku. 

(2) Dodávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na poskytnutie služby o dobu, počas ktorej nebolo možné 
službu poskytovať z dôvodu neúplných alebo nesprávnych pokynov zo strany spotrebiteľa. 

(3) Spotrebiteľ sa zaväzuje prijať službu, ktorú si u dodávateľa objednal a ktorú mu dodávateľ poskytol, 
a zaplatiť na ňu dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.2.4. Cena a platobné podmienky 
(1) Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu služby a všetky ďalšie náklady súvisiace s dodatočnými 

činnosťami, ktoré dodávateľ vykonal na základe pokynov spotrebiteľa nad rámec požiadaviek 
špecifikovaných v zmluve. 

(2) Cena služby sa: 
a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a spotrebiteľom. 

(3) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v objednávke sú 
uvádzané s DPH. 

(4) Dodávateľ môže požadovať od spotrebiteľa preddavok až do celej výšky ceny ak celková cena služby 
v zmluve alebo objednávke je vyššia ako 20 EUR. 

(5) Cenu za dodanie služby je možné zaplatiť: 
a) v hotovosti najneskôr v okamihu poskytnutia služby spotrebiteľovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

poskytnutia služby spotrebiteľovi. 
(6) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

B.2.5. Zodpovednosť za vady služby 
(1) Dodávateľ zodpovedá za to, že služba poskytovaná spotrebiteľovi bude poskytnutá v rozsahu a podľa 

požiadaviek určených v zmluve. 
(2) Dodávateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania spotrebiteľovi. 

B.2.6. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy: 

a) ak vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na poskytnutie služby, 
b) v prípadoch stanovených reklamačným poriadkom (časť C týchto VOP). 

(2) Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak spotrebiteľom objednanú službu nie je možné pri 
vynaložení odbornej starostlivosti poskytnúť v dohodnutej lehote. 

(3) Pri zmluve uzatváranej na diaľku spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy bez uvedenia dôvodu. 

(4) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku, ak sa poskytovanie služby začalo s 
výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením 
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k 
úplnému poskytnutiu služby. 

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku a pred začatím poskytovania služieb udelil 
výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
spotrebiteľ je povinný uhradiť dodávateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

B.3. Zmluva o dielo 
B.3.1. Základné ustanovenia 
(1) Zmluva o dielo sa uzatvára podľa §§ 52 až 54 a podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti dodávateľa resp. zhotoviteľa podľa 

Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(3) Ak je predmetom zmluvy zhotovenie diela chráneného Autorským zákonom, dodávateľ nesie 
primerane aj práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona. 

(4) Spotrebiteľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti spotrebiteľa resp. objednávateľa 
podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

(5) Ak je predmetom zmluvy zhotovenie diela chráneného Autorským zákonom, spotrebiteľ nesie 
primerane aj práva a povinnosti objednávateľa podľa Autorského zákona. 

(6) Zmluva vzniká: 
a) pri písomnom vyhotovení zmluvy v okamihu jej podpisu dodávateľom a spotrebiteľom, 
b) pri doručení zákazkového listu v okamihu jeho potvrdenia zo strany dodávateľa, 
c) v ostatných prípadoch v okamihu odovzdania diela spotrebiteľovi. 

B.3.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je zhotovenie diela špecifikovaného v písomnom vyhotovení zmluvy alebo v 

zákazkovom liste, alebo požadovaného klientom ústne, za dohodnutú alebo stanovenú cenu. 

B.3.3. Plnenie zmluvy 
(1) Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo podľa požiadaviek spotrebiteľa špecifikovaných v zmluve v lehote 

primeranej povahe, rozsahu a funkciám diela, pričom lehota začína plynúť dňom uhradenia 
preddavku. 

(2) Dodávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na zhotovenie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné na 
diele pracovať z dôvodu neposkytnutia správnych a úplných podkladov alebo poskytnutia 
nevhodného materiálu zo strany spotrebiteľa. 

(3) Spotrebiteľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky podklady alebo materiál na zhotovenie diela 
bezprostredne po uzatvorení zmluvy, najneskôr však do 7 dní od jej uzatvorenia. Dodávateľ na 
zhotovenie diela použije len také podklady a materiál, ktoré mu poskytol spotrebiteľ alebo ku ktorým 
sám vykonáva autorské práva alebo ich vlastní, alebo na použitie ktorých získal súhlas od príslušných 
vykonávateľov autorských práv. 

(4) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania diela vyžiadať od spotrebiteľa dodatočné 
podklady a materiál, spotrebiteľ je povinný dodávateľovi požadované dodatočné podklady a materiál 
poskytnúť alebo zabezpečiť. 

(5) Dodávateľ je povinný upozorniť spotrebiteľa na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov, nesprávnosť 
dodaných podkladov alebo nevhodnosť dodaného materiálu, ak dodávateľ môže pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nesprávnosť alebo nevhodnosť zistiť. 

(6) Spotrebiteľ je oprávnený kedykoľvek vyžiadať od dodávateľa informáciu o  aktuálnom stave 
zhotovovaného diela a dodávateľ je povinný túto informáciu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu 
poskytnúť. 

(7) Spotrebiteľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú alebo stanovenú cenu.  

B.3.4. Odovzdanie diela 
(1) Dodávateľ umožní spotrebiteľovi nadobudnúť vlastnícke právo k dielu v okamihu jeho vykonania 

alebo odovzdania za podmienky zaplatenia ceny. Ak cena nebola zaplatená v okamihu vykonania 
alebo odovzdania diela, spotrebiteľ nadobudne vlastnícke právo k dielu až po uhradení celej ceny. 

(2) Dodávateľ a spotrebiteľ pri vykonaní alebo odovzdaní zhotoveného diela spíšu odovzdávací protokol 
s uvedením prípadných výhrad dodávateľa a spotrebiteľa a vlastnoručne ho podpíšu. 

(3) Ak výhrady ukladajú dodatočné povinnosti dodávateľovi a/alebo spotrebiteľovi, je povinný dodávateľ 
a/alebo spotrebiteľ tieto povinnosti splniť najneskôr do 14 dní od dňa podpísania odovzdávacieho 
protokolu. 

B.3.5. Cena a platobné podmienky 
(1) Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu diela a všetky ďalšie náklady súvisiace s dodatočnými úpravami 

diela, ktoré dodávateľ vykonal na základe pokynov spotrebiteľa nad rámec požiadaviek 
špecifikovaných v zmluve. 

(2) Cena diela sa: 
a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a spotrebiteľom. 

(3) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v písomnej zmluve alebo v zákazkovom liste sú 
uvádzané s DPH. 

(4) Dodávateľ môže požadovať od spotrebiteľa preddavok až do celej výšky ceny. 
(5) Cenu za zhotovenie diela je možné zaplatiť: 

a) v hotovosti najneskôr v okamihu vykonania alebo dodania diela spotrebiteľovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

vykonania alebo dodania diela spotrebiteľovi. 
(6) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

B.3.6. Autorské práva 
(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva k zhotovenému dielu neprechádzajú na spotrebiteľa žiadne 

autorské práva k dielu, ani autorské práva k použitým podkladom, s výnimkou tých, ktoré sám 
poskytol a ku ktorým sám tieto práva vykonáva. 

(2) Zároveň neprechádzajú na spotrebiteľa vlastnícke ani žiadne iné práva k pracovným súborom alebo 
pracovným nástrojom, ktoré dodávateľ použil pri zhotovovaní diela, s výnimkou tých, ktoré za účelom 
zhotovenia diela spotrebiteľ poskytol. 

(3) Osobnostné autorská práva k zhotovenému dielu nesie jeho autor. Ide predovšetkým o právo na 
nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným 
nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím 
dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. 

(4) Majetkové autorské práva k zhotovenému dielu vykonáva dodávateľ vo svojom mene a na svoj účet. 
Ide najmä o právo použiť dielo a právo udeliť súhlas na každé použitie diela. Udelenie súhlasu 
s použitím diela je možné na základe licenčnej zmluvy. 

(5) Dodávateľ má tiež právo označiť zhotovené dielo svojim obchodným menom spôsobom bežne 
používaným s ohľadom na povahu diela, a právo prezentovať dielo ako ukážku výsledkov svojej 
práce. 

(6) Spotrebiteľ je povinný pri poskytnutí podkladov zaobstarať, a dodávateľovi na požiadanie preukázať, 
súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv sám spotrebiteľ, pričom 
zodpovedá za prípadné porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým 
podkladom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu. 

B.3.7. Zodpovednosť za vady diela 
(1) Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu odovzdania diela spotrebiteľovi, aj keď sa 

vada stane zjavnou až po tomto čase. 
(2) Dodávateľ pri diele predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá 

nižšia cena. 
(3) Ak nejde o dielo, ktoré sa rýchlo kazí, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí 

diela v záručnej dobe (záruka). 
(4) Záručná doba je 24 mesiacov. 
(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi alebo v reklame môže dodávateľ poskytnúť 

záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky. V záručnom liste určí dodávateľ podmienky 
a rozsah tejto záruky. 

(6) Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia diela spotrebiteľom. Ak má dielo uviesť do prevádzky iný 
podnikateľ než dodávateľ, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia diela do prevádzky, 
pokiaľ spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia diela a 
riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

(7) Práva zo zodpovednosti za vady diela, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v 
záručnej dobe. 

(8) Práva zo zodpovednosti za vady pri dielach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň 
nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. 

B.3.8. Odstúpenie od zmluvy 
(1) Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy: 

a) ak sú pokyny spotrebiteľa zjavne nesprávne, na čo dodávateľ včas upozornil, a spotrebiteľ aj 
napriek tomu trvá na ich dodržaní, 

b) ak spotrebiteľom objednané dielo nie je možné pri vynaložení odbornej starostlivosti zhotoviť v 
dohodnutej lehote. 

(2) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy: 
a) kedykoľvek až do zhotovenia diela bez uvedenia dôvodu, pričom je povinný zaplatiť dodávateľovi 

sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ dodávateľ nemôže ich výsledok použiť inak, a 
zároveň je povinný nahradiť dodávateľovi účelne vynaložené náklady, 

b) ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak dodávateľ neurobí 
nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote, 

c) ak vinou dodávateľa nebola dodržaná dohodnutá lehota na zhotovenie diela, 
d) v prípadoch stanovených reklamačným poriadkom (časť C týchto VOP). 

(3) Pri zmluve uzatváranej na diaľku spotrebiteľ v súlade s §7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemá právo odstúpiť od zmluvy po 
prevzatí diela, nakoľko dielo sa zhotovuje podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrába sa na 
mieru alebo je určené osobitne pre jedného spotrebiteľa. 

B.4. Licenčná zmluva 
B.4.1. Základné ustanovenia 
(1) Licenčná zmluva sa uzatvára podľa § 40 a nasl. Autorského zákona. 
(2) Dodávateľ nesie pre účely tejto zmluvy primerane práva a povinnosti autora podľa Autorského 

zákona. 
(3) Spotrebiteľ nesie pre účely tejto zmluvy všetky práva a povinnosti nadobúdateľa podľa Autorského 

zákona. 
(4) Zmluva vzniká podpisom písomného vyhotovenia zmluvy dodávateľom a spotrebiteľom. 

B.4.2. Predmet zmluvy 
(1) Predmetom zmluvy je poskytnutie súhlasu na použitie diela chráneného autorským právom, ku 

ktorému dodávateľ vykonáva majetkové autorské práva, spôsobom, v rozsahu a na čas určený 
v písomnom vyhotovení zmluvy za dohodnutú alebo stanovenú cenu – poskytnutie licencie. 

B.4.3. Spôsob použitia diela 
(1) Dielo chránené autorským právom môže spotrebiteľ použiť iba spôsobom a na účely uvedené 

v písomnom vyhotovení zmluvy. 
(2) Na použitie diela iným spôsobom alebo na iný účel je potrebný súhlas dodávateľa, za čo môže 

dodávateľ požadovať primeranú odmenu. 

B.4.4. Rozsah licencie 
(1) Dodávateľ udeľuje spotrebiteľovi licenciu v obmedzenom rozsahu – spotrebiteľ môže dielo použiť 

dohodnutým spôsobom iba v rozsahu určenom v zmluve. 
(2) Dodávateľ udeľuje spotrebiteľovi nevýhradnú licenciu – nie je dotknuté právo dodávateľa použiť dielo 

spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo dodávateľa udeliť 
licenciu tretej osobe. 

B.4.5. Čas trvania licencie 
(1) Ak je predmetnom zmluvy poskytnutie štandardnej licencie, dodávateľ udeľuje spotrebiteľovi licenciu 

na neobmedzený čas. 
(2) Ak je predmetnom zmluvy poskytnutie licencie formou prenájmu, dodávateľ udeľuje spotrebiteľovi 

licenciu iba na čas, počas ktorého spotrebiteľ uhrádza dohodnutú cenu licencie. Neuhradením ceny 
za príslušný mesiac nie je spotrebiteľ oprávnený dielo chránené autorským právom žiadnym 
spôsobom použiť. 

B.4.6. Cena a platobné podmienky 
(1) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie štandardnej licencie, stanovená alebo dohodnutá cena je 

odmenou za poskytnutie licencie na neobmedzený čas. 
(2) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie licencie formou prenájmu, stanovená alebo dohodnutá cena je 

odmenou za poskytnutie licencie na 1 mesiac. 
(3) Cena za poskytnutie licencie sa: 

a) stanoví podľa cenníka, 
b) určí dohodou medzi dodávateľom a spotrebiteľom. 

(4) Všetky ceny stanovené v cenníku alebo dohodnuté v zmluve sú uvádzané s DPH. 
(5) Dodávateľ môže požadovať od spotrebiteľa preddavok až do celej výšky ceny. 
(6) Cenu za poskytnutie licencie je možné zaplatiť: 
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a) v hotovosti najneskôr v okamihu poskytnutia licencie spotrebiteľovi, 
b) prevodom na bankový účet dodávateľa na základe preddavkovej faktúry najneskôr v okamihu 

poskytnutia licencie spotrebiteľovi 
(7) Pri platbe prevodom na bankový účet sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola celá cena 

pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

B.4.7. Nakladanie s licenciou 
(1) Spotrebiteľ nie je oprávnený udeliť sublicenciu - súhlas na použitie diela tretej osobe. 
(2) Spotrebiteľ môže licenciu postúpiť zmluvou len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa; 

o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. 

B.4.8. Prechod licencie a zánik licencie 
(1) Zánikom spotrebiteľa – právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, neprechádzajú žiadne práva a 

povinnosti zo zmluvy na jej právneho nástupcu. 
(2) Smrťou spotrebiteľa – fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, neprechádzajú žiadne práva a 

povinnosti zo zmluvy na dedičov. 

B.4.9. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy 
(1) Zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie štandardnej licencie, môže spotrebiteľ vypovedať, pričom 

výpovedná lehota je 1 mesiac. 
(2) Zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie licencie formou prenájmu, môže dodávateľ i spotrebiteľ 

vypovedať, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. 
(3) Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. 
(4) Počas výpovednej lehoty je spotrebiteľ povinný riadne platiť cenu licencie až do uplynutie výpovednej 

lehoty. Zároveň je povinný riadne splniť všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy najneskôr do 
uplynutia výpovednej lehoty. 

(5) Uplynutím výpovednej lehoty sa licenčná zmluva ukončuje a spotrebiteľovi zaniká právo akýmkoľvek 
spôsobom ďalej používať dielo chránené autorským právom. 

(6) Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak spotrebiteľ použije dielo spôsobom alebo na účel, ktorý 
nebol určený v zmluve, alebo použije dielo mimo rozsahu uvedenom v zmluve, alebo poruší práva 
alebo povinnosti súvisiace s nakladaním. 

B.4.10. Zmluvné pokuty 
(1) V prípade, že spotrebiteľ použije dielo spôsobom alebo na účel, ktorý nebol určený v zmluve, alebo 

použije dielo mimo rozsahu uvedenom v zmluve, alebo použije dielo po uplynutí času trvania licencie, 
má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2-násobku dohodnutej alebo stanovenej ceny. 

(2) V prípade, že spotrebiteľ poruší práva alebo povinnosti súvisiace s nakladaním s licenciou, má 
dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10-násobku dohodnutej alebo stanovenej ceny. 

C. Reklamačný poriadok 
C.1. Základné ustanovenia 
(1) Dodávateľ týmto reklamačným poriadkom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informuje 

spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o 
tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 

(2) Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane 
spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho. 

(3) Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na 
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni dodávateľa ako súčasť VOP a zároveň je 
zverejnený na internetovej stránke dodávateľa na adrese www.crystalgroup.sk ako súčasť VOP. 

C.2. Uplatnenie zodpovednosti za vady - reklamácia 
(1) Spotrebiteľa má právo na uplatnenie reklamácie. 
(2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni dodávateľa, v ktorej je prijatie reklamácie možné 

s ohľadom na predávané produkty alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná 
reklamáciu vybaviť. 

(3) Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý sa nachádza v mieste pre 
spotrebiteľa bližšom, spotrebiteľ si môže uplatniť právo na opravu u tohto podnikateľa. 

(4) Ostatné práva zo zodpovednosti za vady si spotrebiteľ uplatňuje v prevádzkarni dodávateľa. 
(5) Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia 

reklamačného protokolu. 
(6) Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ 

potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť 
ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; 
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať 
uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

C.3. Spôsoby vybavenia reklamácie 
(1) Dodávateľ poučí spotrebiteľa o jeho právach týkajúcich sa voľby spôsobu vybavenia reklamácie.  
(2) Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je dodávateľ povinný určiť 

spôsob vybavenia reklamácie: 
a) ihneď, 
b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, 
c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, 

diela alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
(3) Ak ide o odstrániteľnú vadu: 

a) spotrebiteľ má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a dodávateľ je povinný 
vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, 

b) spotrebiteľ môže požadovať výmenu produktu, poskytnutie náhradnej služby alebo zhotovenie 
nového diela, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, služby alebo diela, môže požadovať 
výmenu súčasti produktu, poskytnutie náhradnej súčasti služby alebo zhotovenie novej súčasti 
diela, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, služby resp. 
diela alebo závažnosť vady, 

c) dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, poskytnúť 
náhradnú službu alebo zhotoviť nové dielo, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

(4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt, služba alebo dielo mohli 
riadne užívať ako produkt, služba alebo dielo bez vady, má spotrebiteľ právo: 
a) na výmenu produktu, poskytnutie náhradnej služby alebo zhotovenie nového diela, 
b) od zmluvy odstúpiť. 

(5) Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže: 
a) pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave produkt, službu alebo dielo riadne užívať, pričom za 

opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát 
po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách 

b) pre väčší počet vád produkt, službu alebo dielo riadne užívať, pričom za väčší počet vád sa 
považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom 
užívaní. 

(6) Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. 
(7) Ak produkt predávaný za nižšiu cenu alebo použitý produkt má vadu, za ktorú dodávateľ zodpovedá, 

má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu produktu právo na primeranú zľavu. 
(8) Ak dodávateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o 

neodstrániteľnú vadu. 

C.4. Vybavenie reklamácie 
(1) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví: 

a) ihneď, 
b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však 

nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
(2) Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania: 

a) odovzdaním opraveného výrobku, 
b) výmenou výrobku, 
c) vrátením kúpnej ceny výrobku, 
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, 
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia, 
f) odôvodneným zamietnutím. 

(3) Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu 
uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je: 
a) kópia reklamačného protokolu so záznamom v časti „vybavenie reklamácie“, 
b) list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, 
c) správa zaslaná elektronickou poštou obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným 

potvrdením o jej odoslaní. 
(4) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže dodávateľ 

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok 
odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie 
ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 

(5) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, 
ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ 
zaslať výrobok na odborné posúdenie. 

(6) Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj 
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok 
odborného posúdenia. 

(7) Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky 
náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. 

(8) Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu 
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. 

(9) Reklamáciu uplatnenú znova podľa ods. 8 tohto článku nemožno zamietnuť. 

C.5. Alternatívne riešenie sporov 
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so 

spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil 
jeho práva. 

(2) Ak dodávateľ na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania 
neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej 
len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a 
spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 
391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. 

(3) Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k 
tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. 

(4) Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do 
výšky 5 EUR s DPH. 

(5) Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. 
(6) Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo 

rozhodcovský súd. 
(7) Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

D. Záverečná časť 
D.1. Ochrana osobných údajov 
(1) Dodávateľ je povinný: 

a) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený účel, 
b) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá 

účelu, na ktorý boli zhromaždené, 
c) spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu 

spracúvania, 
d) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, 
e) chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred 
akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, 

f) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a to aj po ukončení spracúvania 
osobných údajov, 

g) zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu 
dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, 

h) zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. 
(2) Dodávateľ v súlade s §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je oprávnený spracúvať 

osobné údaje spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, za účelom plnenia zmluvy a fakturácie aj bez 
jeho súhlasu, a to v nasledovnom rozsahu: 
a) titul, meno a priezvisko, 
b) adresa, 
c) emailová adresa a telefónne číslo. 

(3) Dodávateľ v súlade s §11 Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje spotrebiteľa, 
ktorý je fyzickou osobou, za účelom vlastného marketingu, za účelom ponúkania produktov, služieb, 
diel a licencií, zasielania informácií o týchto produktoch, službách, dielach a licenciách iba s jeho 
súhlasom, a to v nasledovnom rozsahu: 
a) titul, meno a priezvisko, 
b) adresa, 
c) pohlavie, 
d) vek, 
e) emailová adresa a telefónne číslo. 

(4) Dodávateľ sa zaväzuje osobné údaje: 
a) neposkytovať žiadnej tretej strane s výnimkou dopravcu resp. poskytovateľa univerzálnej poštovej 

služby alebo kuriérskej služby, a to len údaje nevyhnutné pre doručenie produktu a/alebo diela 
spotrebiteľovi (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo), 

b) nesprístupňovať žiadnemu príjemcovi, 
c) nezverejňovať žiadnou formou, 
d) neprenášať do žiadnej tretej krajiny. 

(5) Do informačného systému dodávateľa možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť 
osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Správnosť a aktuálnosť 
osobných údajov zabezpečuje dodávateľ. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže 
opak. 

(6) Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, má právo na základe písomnej žiadosť od dodávateľa 
vyžadovať: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, 
c) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
g) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak dodávateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu spotrebiteľa. 
(7) Ak spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť podľa ods. 6 tohto článku elektronickou 

poštou, je povinný ju doručiť písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania. 
(8) Dodávateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť podľa ods. 6 tohto článku najneskôr do 30 dní odo dňa 

jej doručenia. 
(9) Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene 

spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
(10) Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany dodávateľa vo veciach ochrany osobných údajov 

spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02 / 32313 214, fax č.: 02 / 32313 234, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

D.2. Ochrana spotrebiteľa 
(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany dodávateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonáva 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, so sídlom Andreja Sládkoviča 11, 
971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 046 / 5422 771, 
fax č.: 046 / 5420 685, e-mail: tn@soi.sk. 

D.3. Zmeny, platnosť a účinnosť obchodných podmienok 
(1) Dodávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo úplne nahradiť novými 

obchodnými podmienkami, z dôvodu: 
a) zmien právnych predpisov,  
b) zmien technických možností dodávateľa, 
c) zabezpečenia obozretného podnikania dodávateľa a jeho stability, 
d) skvalitnenia produktov, služieb, diel a  licencii, 
e) rozšírenia ponuky. 

(2) Všetky zmluvy medzi dodávateľom a spotrebiteľom, vzniknuté pred zmenou VOP sa riadia znením 
VOP platným v čase uzatvorenia zmluvy. 

(3) Aktuálne platné VOP sú vždy zverejnené v sídle dodávateľa, v prevádzkarni dodávateľa a na 
internetových stránkach dodávateľa na adrese www.crystalgroup.sk. 

(4) Tieto VOP plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce VOP pre spotrebiteľov a ich doplnky či 
dodatky. 

(5) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 07. 2017. 
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