
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Ordiner s. r. o., sídlo Bieloruská 519
0/18 821 06 Bratislava, IČO 53230949, DIČ 2121340452, IČ DPH SK2121340452, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 147829/B, tel 0903 717 414, e-mail: pizzajacket.sk@gmail.c
om (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho. 
 
 
Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky www.pizzajacket.sk 
 
 
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúc
eho alebo si prostredníctvom neho objedná službu alebo tovar (ďalej aj ako "kupujúci"). 
 
Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodn
ými podmienkami. 
 
 
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. 
 
 
2. OBJEDNÁVKA 
 
 
2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 
 
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovo
m predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 
 
2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť dodaciu adresu, podľa potreby telefónne číslo, podľa vlastného uvá
ženia meno, resp. nickname.; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH (objednávka prostredníctv
om internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky). 
 
Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predá
vajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 
 
2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká ob
chodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú do
daciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho zá
väzná. 
 
2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku. 
 
2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola sum
a za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom. 
 
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom 
kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom web stránky predávaj
úceho. 
 
 



Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienk
ami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných po
dmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na int
ernetovej stránke. 
 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 
 
 
3. DODACIE PODMIENKY 
 
 
3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kup
ujúcemu pri overovaní objednávky. 
 
 
4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ 
 
 
4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje prá
vo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri over
ovaní objednávky. 
 
4.2. Kupujúci uhrádza v hotovosti, prevodom online na účet predávajúceho, prípadne platbou kartou u kuriera. 
 
4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné. 
 
4.4. Dodávku tovar zabezpečuje a spôsob prepravy určuje predávajúci. 
 
4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky. 
 
 
5. PREBRANIE TOVARU 
 
 
5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. 
 
5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je z
ásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci nie je povinný túto prevziať. Predávajúci je povinný tovar nahradiť 
za nepoškodený, prípadne vrátiť kupujúcemu už uhradenú čiastku. 
 
5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutýc
h v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. 
 
5.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomo
cnencom. 
 
 
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
 
6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do momentu prevzatia tovaru. 
 
6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: 
 



a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať 
 
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru 
 
c) vystavená cena tovaru bola chybná. 
 
 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má 
právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 
 
7.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obc
hodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 
 
7.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitost
í alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spô
sobom. 
 
7.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákon
ných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preuk
ážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevyn
útiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustan
ovenia tým zostávajú nedotknuté. 
 
7.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 6
34/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielk
ovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 
 
7.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručn
e vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej
 siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 
 
7.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetov
ého obchodu www.pizzajacket.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/
ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane o
sobných údajov. . 
 
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhr
omažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a sú
visiacej komunikácie s kupujúcim. 
 
Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k tý
mto údajom. 
 
7.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimk
ou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom r
ozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. 
 



7.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je 
možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcem
u, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail pizzajacket.sk@gmail.com. 
 


