
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 

Upravujú obchodné podmienky medzi predávajúcim / prevádzkovateľom internetového 
obchodu www.luxapapier.sk / a kupujúcim. 

 
 

 
Predávajúci: LUXA-PAPIER, sro Poštová  17, 040 01 Košice, IČO:36584916 
IČ DPH:SK2021917260, evidovaný v OR Okresný súd Košice I, odd.Sro, vložka č.15494/V 
Prevádzka : Mäsiarska 37, 040 01 Košice 
Kupujúci:  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky vstúpila do 
obchodného vzťahu s predávajúcim. 
 
 
Objednávka 
 
Tovar ponúkaný v našom internetovom obchode si môžete objednať 
- online nákupom na stránke www.luxapapier.sk 
- e-mailom na adrese: objednavky@luxapapier.sk 
Objednávka, musí obsahovať všetky požadované údaje, inak ju Predávajúci nepotvrdí. 
Riadne vyplnená objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy.  
 
Uzavretie kúpnej zmluvy vzniká potvrdením objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží 
kupujúci e-mail o prijatí objednávky. Potvrdenie objednávky bude doručené do 24 hodín. 
V prípade, že si kupujúci  zvolí osobný odber objednaného tovaru, bude tento rezervovaný 
po dobu 3  pracovných dní. Po tomto termíne bude tovar zaradený do predaja. 
Každá potvrdená objednávka je záväzná. 
 
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
 
Kupujúci má právo v zmysle zák.102/2014 Zb § 7 odstúpiť od kúpnej zmluvy do 
14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu.  
Predávajúci do 15 dní od prevzatia vráteného tovaru, vráti kupujúcemu cenu 
za tovar.  
Tovar musí byť neporušený, nepoškodený, v kompletnom stave, s príslušnými dokladmi, 
vrátane príslušenstva a originálneho obalu. 
V prípade, ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote, berie na vedomie, že 
predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov 
spojených s odstúpením od kúpnej zmluvy. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal 
vady, na ktoré sa vzťahuje záruka a reklamácia je uznaná.  
Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru uviesť kontaktné údaje a číslo účtu na ktorý má 
predávajúci poukázať vrátenú sumu. 
Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak je tovar upravovaný podľa 
osobitných požiadaviek kupujúceho,  alebo je tovar určený osobitne pre jediného 
spotrebiteľa. 
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.   
Tovar vrátený kupujúcim, zaslaný na dobierku predávajúcemu, bude zaslaný späť na 
náklady kupujúceho.  
Pre uznanie vrátenia tovaru a vyplatenia uhradenej sumy, musia byť dodržané všetky  
podmienky uvedené v zák.č. 108/200 Zb vrátane dodatkov.  
 
 
 

http://www.luxapapier.sk/
http://www.luxapapier.sk/


Dodávka tovaru 
 
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade 
nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená. 
Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku 
nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. 
Objednaný tovar sa zvyčajne expeduje do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. 
Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek 
nárokov kupujúceho  na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové 
dodávky tovaru sú prípustné. 
Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená 
ochrannou páskou Predávajúceho. 
Termín expedície sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcovi. 
Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín expedície objednávky.  
 
Dodávka tovaru sa realizuje 
 
- prevzatím tovaru v sídle spoločnosti  
-dovozom v rámci Košíc pri nákupe nad 50 Eur bezplatne / po dohovore / 
-doručením službou EMS. 
-poštou 

Poplatky za dopravu 

 
-v zmysle cenníku prepravcu 
-pri objednávke nad 50 Eur neúčtujeme  poplatky . 

-osobný odber bez poplatku  

Kúpna cena 

 
Cena tovaru uvedená v internetovom obchode www.luxapapier.sk   neobsahuje prepravné 
a iné náklady spojené s predajom. 
V prípade chybnej ceny v e-shope, predávajći na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. 
Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže Kupujúcemu ponúknuť 
dodanie tovar za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru 
nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť. 

Platobné podmienky 

-v hotovosti pri odbere tovaru v sídle spoločnosti / možnosť platby platobnou kartou / 
-bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho / po dohode/ 
-dobierkou  
 
Pri bezhotovostnom prevode sa za úhradu kúpnej ceny považuje, pripísanie úhrady v plnej 
výške, podľa vystavenej faktúry, na účet predávajúceho. 

Reklamácia 

Nekompletnú dodávku a poškodený tovar / v prípade, že poškodenie nebolo spôsobené pri 

preprave dopravcom / je potrebné reklamovať do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto 

lehote bude považovaná dodávka za kompletnú a bez chýb.  



V prípade poškodenia tovaru dopravcom,  je o tejto skutočnosti kupujúci povinný spísať 
záznam na mieste s dopravcom a informovať o tejto skutočnosti neodkladne predávajúceho. 
Reklamácia na tovar nevznikne v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním 
s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo 
neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené 
živelnou pohromou. 
Reklamáciu  je povinný predávajúci riešiť ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní. 
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný okamžite po jej vyriešení predávajúcim.   

Reklamácie prijímame len v písomnej forme. K reklamácii musí byť doložený  doklad o kúpe 
/faktúra, alebo pokladničný blok/. Tovar zaslaný bez reklamačného listu v ktorom bude popis 
poruchy resp. vady tovaru, dokladu o kúpu / faktúra, alebo pokladničný blok / bude tovar 
vrátený späť na náklady kupujúceho.   

Ochrana  osobných údajov. 

Predávajúci prehlasuje, že pri nakladaní s osobnými údajmi sa riadi zákonom 428/2002 Zb. 
o ochrane osobných údajov. 
Kupujúci zaslaním objednávky udeľuje súhlas predávajúcemu so spracovaním svojich 
osobných údajov pre internú potrebu firmy LUXA-PAPIER, sro. Košice 
Predávajúci prehlasuje, že tieto údaje budú použité výlučne pre interné potreby firmy 
a nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám. 
Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať písomnou formou, doručenou do sídla spoločnosti 
predávajúceho. 

Záverečné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich v tomto  
internetovom obchode. 
Kupujúci vyhlasuje, že pri zaslaní objednávky sa s týmito podmienkami oboznámil  
a  súhlasí s nimi. 
Právne vzťahy nešpecifikované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia 
príslušnými právnymi predpismi. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok . 
VOP nadobúdajú účinnosť 1.1.2016. 
. 
 
 


