
Všeobecné obchodné podmienky 
 

I. 
Základné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: 

Obchodné meno: FireWOOD, s. r. o., 
IČO: 46721088 
DIČ: 2023543027 
so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, 
zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka 82166/B     
kontaktní údaje: 
email: info@greatdrink.sk 
telefón: +421 905 733 103 
www.greatdrinks.sk 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho                   
a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako 
spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného 
na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.greatdrinks.sk (ďalej je 
„internetový obchod“).  

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto 
obchodných podmienok.  

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.  

 
II. 

Informácie o tovare a cenách 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných 
vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny 
tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a 
nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený 
obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú 
zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej 
zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. 



2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je 
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu 
ohľadom tohoto tovaru.  

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s 
balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním 
tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný 
v rámci územia Slovenskej republiky. 

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa 
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.  

 
III. 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy 

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku 
v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na 
telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi vyplnením objednávkového 
formulára bez registrácie.   

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob 
platby a doručenia. 

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, 
ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na 
tlačidlo “Potvrdiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim 
považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých 
povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa 
zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. 

5. K vzniku právnych vzťahov, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom 
doručenia emailového potvrdenia o prijatí vašej objednávky predávajúcim na emailovú 
adresu kupujúceho.  

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci 
splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená 
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade 
uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho 
emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.  



7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť 
objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky 
predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle 
predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené 
v týchto obchodných podmienkach.  

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri 
uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je 
predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani 
v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky 
podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez 
zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú 
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna 
zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú 
adresu predávajúceho. 

IV. 
Platobné podmienky a dodanie tovaru 

 
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy 
môže kupujúci zaplatiť vopred bezhotovostne prevodom na bankový účet 
predávajúceho IBAN SK4211000000002946026809  vedený v Tatrabanka 

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady 
spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené 
výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru. 

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú 
platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.  

4. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. 

5. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú 
uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, 
že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša 
kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené 
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je 
z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným 
spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady 
spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom 
doručenia. 



7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť 
obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V 
prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do 
zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je 
priložený k dodávanému tovaru spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami, 
Formulárom na odstúpenie od zmluvy, Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na 
odstúpenie od zmluvy. 

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za 
tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za 
náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom 
prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale 
v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. 

 
V.  

Reklamácia objednávky 

1. Pri prebraní tovaru si Kupujúci skontroluje počet jednotlivých tovarových položiek 
a prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade chýbajúceho tovaru alebo 
akéhokoľvek poškodenia Kupujúci spíše s pracovníkom kuriérskej služby záznam 
o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a tovar nepreberie. 

2. Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste 
pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky 
predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. 

3. Reklamácia musí byť uplatnená písomne na e-mailovej adrese alebo adrese sídla 
predávajúceho. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie 
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo 
v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť 
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z  § 622 a ust. § 623 Občianskeho 
zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci je 
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné 
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa 
nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom. 

4. Reklamácia tovaru  preukázateľne zakúpeného prostredníctvom internetového 
obchodu, bude riešená po dohode s kupujúcim:  



a) výmenou za tovar nový,  
b) vrátením peňazí.  

5. Na potraviny je poskytovaná záručná doba zhodná s dátumom minimálnej 
trvanlivosti  uvedenom na obale.  

 
VI.  

Odstúpenie od zmluvy 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: 

a) ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru nepredloží 
potrebné doklady, prípadne predloží neplatné alebo akýmkoľvek spôsobom 
sfalšované doklady,  

b) po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar 
neprevzal, 

c) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo 
dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak 
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho 
vyplývajúcich z objednávky kupujúceho alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov 
vyššej moci,  

d) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo 
požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo 
v cene podľa potvrdenej objednávky. 

2. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je 
povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu 
zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na 
náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať 
tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na 
náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré 
kupujúci vynaložil na objednanie tovaru. 

4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania 
dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom 
okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu 
prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 



a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom 
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia 
posledného dielu alebo posledného kusu, 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého 
dodaného tovaru. 

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred 
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na 
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu 
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní 
porušený, 

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne 
zmiešaný s iným tovarom, 

e) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia 
zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí 
od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. 

7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať 
Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným písomným 
vyhlásením na e-mailovej adrese info@greatdrink.sk alebo na adrese sídla 
spoločnosti FireWood s.r.o.., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava.Na tento účel Kupujúci 
môže použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol spolu s 
Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, týmito VOP a 
daňovým dokladom doručený pri dodaní tovaru 

8. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní 
tovaru na adresu sídla spoločnosti (FireWood s.r.o.., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava) 
bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť  
v 14-dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, 
nerozbalený a úplný). Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený, v originálnom 
obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Tovar, 



ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení 
ochranného balenia alebo ochranného označenia.  

9. Pri odstúpení od zmluvy berie Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že 
znáša náklady na vrátenie tovaru. 

10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré 
od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu tovaru ku kupujúcemu. Túto lehotu môže Predávajúci predĺžiť v prípade, že 
tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho Kupujúci poslal späť.  

11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si 
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob 
doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi 
nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný 
spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

12. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predošlého odseku 
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté 
právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak                              
v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

 
VII.  

Orgán dozoru 

1. Orgánmi úradnej kontroly potravín sú Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava. 

2. Všeobecným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, 
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27 

 
VIII. 

Mimosúdne riešenie sporov 

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je 
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na 
začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho 
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal 



zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je 
dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.  
2.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-
alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. 
 
3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, 
elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť 
formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej 
online platformy alternatívneho riešenia sporov - platformy ODR Európskej komisie.  
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje 
medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. 
Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania 
v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
nehorších predpisov. 

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, 
vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a 
ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, 
upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu 
predávajúceho. 

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích 
osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho 
určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, 
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu 
činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či 
neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový 
obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým 
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.  



5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim 
v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. 

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto 
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti 
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 12. 2018  

 

 


