
Obchodné podmienky 

  

Obchodnej spoločnosti OCTOPUSTOOLS s.r.o. 

so sídlom Raisova 778, 251 01 Říčany  

IČO: 28954122 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 155534 pre predaj 

tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.octopustools.sk. 

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti OCTOPUSTOOLS 

spol. s r.o., so sídlom Raisova 778, 251 01 Říčany, IČO: 28954122, zapísanej v obchodnom registri Okresného 

súdu v Prahe, oddiel C, vložka 155534 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 

zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti 

zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané 

medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nenapĺňa zákonnú definíciu 

spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je 

predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.octopustools.sk  (ďalej 

len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania tejto webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie 

obchodu"). 

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, 

je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti alebo v rámci obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti či v rámci svojho samostatného výkonu 

povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Zároveň sa obchodné podmienky 

vzťahujú aj na prípady, keď kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s 

predávajúcim jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho 

povolania (ďalej len "spotrebiteľ"). 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v 

kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné 

podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté 

práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

 

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho 

užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej 

len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru výlučne na základe registrácie.  

http://www.octopustools.sk/
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2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo 

všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje 

uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať 

mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že 

predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie 

nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na 

nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a 

softvérového vybavenia tretích osôb. 

 

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a 

predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 

Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie jednotlivých tovarov a to vrátane jeho ceny, ktorá je uvedená 

bez dane z pridanej hodnoty. Hodnoty tovaru vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov sú uvedené súhrnne 

pri potvrdení objednávky v nákupnom košíku. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo 

webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu 

zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. 

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v 

prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový 

formulár obsahuje najmä informácie o: 

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového 

rozhrania obchodu), 

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka"). 

3.5. V prípade uvedenia také ceny, pri ktorej je zjavné, že sa jedná o chybu v písaní a číslach, nie je táto cena 

záväzná a kúpna zmluva nie je uzavretá. 

3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do 

objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri 

zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci 

bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu 



elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa 

kupujúceho"). 

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, 

predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne 

či telefonicky). 

3.8. Objednávku môže kupujúci zadať tiež elektronickou poštou, telefonicky, osobne či inou vhodnou formou za 

podmienok prezentovaných na webovom rozhraní. 

3.9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je 

predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.  

3.10.  V prípade nemožnosti splnenia požiadaviek uvedených v objednávke zo strany predávajúceho, zašle 

kupujúcemu upravenú ponuku s možnosťou iné varianty objednávky na jeho elektronickú adresu. Táto upravená 

ponuka sa považuje za uzavretú novú kúpnu zmluvu v okamihu jej potvrdenej akceptácie kupujúcim. 

3.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, 

ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu. 

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady 

vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej 

zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto 

náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť 

predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: oůiuf 

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke 

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2061544369/0800, vedený u spoločnosti Česká spořitelna, a.s. 

(Ďalej len "účet predávajúceho"); 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a 

dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady 

spojené s dodaním tovaru. 

4.3. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. 

4.4. U platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna 

cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením 

variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený 

okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie 

objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie 

§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - 



faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu 

pri vystavení dodacieho listu a následnom odoslaní tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú 

adresu kupujúceho. 

 

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

5.1. Odstúpiť od zmluvy možno len za podmienok individuálne dohodnutých v zmluve alebo na základe zákona. 

Ak poruší strana zmluvu podstatným spôsobom, môže druhá strana bez zbytočného odkladu od zmluvy odstúpiť. 

Podstatné je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo 

musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Strana môže od zmluvy 

odstúpiť tiež bez zbytočného odkladu po tom, čo zo správania druhej strany nepochybne vyplynie, že poruší 

zmluvu podstatným spôsobom, a ak nedá na výzvu oprávnenej strany primeranú istotu. 

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť 

od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho. 

5.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v dôsledku uplatnenia práva zo chybného plnenia za podmienok podľa § 

2106 a § 2107 NOZ. Kupujúci berie na vedomie, že sa na neho s ohľadom na okolnosti uzatváraní zmluvy 

nevzťahujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a nemožno z jeho strany využiť ani právo na odstúpenie od 

zmluvy podľa §1829 a nasl. NOZ. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 

obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s 

ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní 

od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v písomnej forme v lehote 

uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu 

prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@t-h.cz. 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 a 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od 

začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) kalendárnych dní od odstúpenia od 

zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. 

5.4. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej 

zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež 

oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým 

kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, 

predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti. 

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy v prípadoch neuvedených v čl. 5.1. a 5.2. 

obchodných podmienok sa bude podieľať na nákladoch takto vzniknutých predávajúcemu, a to vo výške 15% z 

dohodnutej ceny tovaru. 

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne 

spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na 

úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie 

kúpnej ceny. 



5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V 

takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet 

určený kupujúcim. 

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a 

kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca 

darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu 

vrátiť aj poskytnutý darček. 

 

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je 

spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné 

dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je 

kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než 

bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, 

resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade 

akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o 

neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu 

kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. 

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne 

záväznými predpismi. 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá 

kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal je tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie 

sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy; inak 

pre účel obvyklý. 

V prípade, že sa tak strany zmluvy dohodli, že akosť a prevedenie tovaru zodpovedá dohovorené vzorky alebo 

predlohe. 

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na 

vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u 

použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí 

kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

7.4. Práva z chybného plnenia oznamuje a uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej 

je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste 

podnikania. 



Za účelom riadneho uplatnenie práv z chybného plnenia je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vadu bez 

zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť. Ak sa jedná o 

skrytú vadu, je kupujúci povinný ju predávajúcemu oznámiť tiež bez zbytočného odkladu. Za okamih uplatnenia 

reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. 

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný 

poriadok predávajúceho. 

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu 

(vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude 

vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či 

neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. 

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové 

vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. 

Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov 

predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. 

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu 

vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov 

vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu 

okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších 

predpisov. 

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

8.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov 

tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením. 

8.7. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, 

internetová adresa https://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej 

adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné použiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z 

kúpnej zmluvy. 

  

 

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES 

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na 

elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú 

adresu kupujúceho. 

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné 

vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na 

počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 



  

10. DORUČOVANIE 

10.1. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to 

na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. 

na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. 

  

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, 

že vzťah sa riadi slovenským právom. V prípade sporu medzi kupujúcim a predávajúcim je pre rozhodovanie 

miestne príslušným Okresný súd. 

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto 

neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. 

Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Zmeny a 

doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je 

prístupná. 

11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie OCTOPUSTOOLS s.r.o., Raisova 778, 251 01 

Říčany. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 
Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť predávajúcemu iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú emailovú adresu alebo ho vložte 

do zásielky s vráteným tovaru. 

 

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto tovaru: 

 

 

Názov spoločnosti: 

________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko: 

________________________________________________________________ 

Kontaktné údaje (email, telefón): 

________________________________________________________________ 

Číslo objednávky alebo daňového dokladu: 

________________________________________________________________ 

Dátum objednania: 

________________________________________________________________ 

Dátum prevzatia: 

________________________________________________________________ 

Kód alebo názov tovaru: 

________________________________________________________________ 

Číslo bankového účtu / kód banky pre vrátenie finančných prostriedkov: 

________________________________________________________________ 

Dôvod vrátenia tovaru: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Nepoškodený tovar zašlite alebo vráťte osobne na adresu predávajúceho:  

 

OCTOPUSTOOLS s.r.o. 

Raisova 778, 251 01 Říčany  

obchod@t-h.cz 

 

 

 

V ________________________ dňa _____________      _____________________ 

                                                                                                                                  podpis 

 

mailto:obchod@t-h.cz

