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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
moja-tlac.sk, s. r. o., Krásnohorská 8, 851 07  Bratislava

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33230/B
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1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vy-
plývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých pred-
metom je predaj a kúpa výrobkov. Zákazník dáva zaslaním záväznej objednávky na tovar, 
alebo služby súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

moja-tlac.sk, s. r. o., Krásnohorská 8, 851 07  Bratislava
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 33230/B
IČO: 35 901 179
DIČ: 2021893412

a / alebo

SkinArt, s. r. o., Krásnohorská 8, 851 07  Bratislava
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 77595/B
IČO: 46 455 108
DIČ: 2820009357
IČ DPH: SK2820009357

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou záväznou objednávkou vstúpila do obchodné-
ho vzťahu s predávajúcim.

Predmet zmluvného vzťahu:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, tovar zhotovený 
podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo špeciálne objednaný na základe špecifi 
kácie kupujúceho.

2. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu 
vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa 
považuje telefonické potvrdenie, prípadne e-mailové spolu s fakturačnými údajmi a s tlačo-
vými podkladmi.  Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.

Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť, ako predávaj-
úci, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Nami potvrdená ob-
jednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu 
podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne 
obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (preprava
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sa riadi cenníkom) a termín doručenia. Za akékoľvek chyby v tlačových podkladoch, ktorý 
bol kupujúcim odsúhlasený resp. dodaný, nesie zodpovednosť kupujúci.

Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie 
objednávky.

3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podla dostupnosti produktov 
a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto 
odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje 
dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje naša 
spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. V Bratislave našou spoločnosťou, 
v ostatných častiach Slovenskej republiky pomocou kuriérskych služieb. Vo výnimočných 
prípadoch tlač rozváža naša spoločnosť.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostup-
nosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať 
nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, 
kvalite alebo v cene, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stor-
novaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade 
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 5 dní na ním 
určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky ešte predtým ako 
boli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objed-
návke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené 
do 5 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky 
(odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od 
zadania objednávky, objednávateľ vyfakturuje zákazníkovi storno poplatok vo výške sumy 
objednávky.
 
4. Platba za tovar

Faktúra má splatnosť 7 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do 
dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za 
následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní 
prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou alebo formou 
SMS.

Sumy účtované za upomienkovanie a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákla-
dov na správu pohľadávok, preto Vás žiadame, aby ste faktúry uhrádzali v rámci splatnosti 
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aby sme predišli vzájomným problémom. V prípade, že splateniu faktúry bráni akákoľvek 
prekážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy sme pred upomienkovaním 
ochotní dohodnúť sa a nášmu zákazníkovi výjsť v ústrety.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už 
nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za
účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplati l už časť alebo celú sumu 
kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 5-ti ch pra-
covných dní .

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po potvrdení záväznej objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní do-
hodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predá-
vajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tova-
ru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený
vo výške 20% z ceny záväznej objednávky, min. však 15,-EUR. Zákazník má právo odstúpiť 
od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzati a tovaru. V prípade 
splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za 
tovar zaplati l, najneskôr do 15-ti ch pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy 
sa nezapočítava cena za doručenie tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplat-
ňuje písomne, e-mailom na adrese office@apelo.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim 
pochybnosti , že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti moja-
-tlac.sk, s.r.o. alebo SkinArt, s. r. o. osobne, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s 
predávajúcim a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplat-
nil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym 
požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí 
známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť moja-tlac.sk, s.r.o alebo Ski-
nArt, s. r. o. si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru 
do pôvodného stavu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol tovar objednaný na 
základe špeciálnej objednávky.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípa-
de vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku
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poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Bod číslo 6 sa nevzťahuje na spotrebiteľa v zmy-
sle zákona č. 108/2000. V tom príoade bude plati ť § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identi fi káciu v elektronickom
obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový do-
klad. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakla-
dať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným úče-
lom a na skvalitnenie svojich služieb. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí 
so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených 
podmienok.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupuj-
úcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi 
predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa 
uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o 
ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si ti eto všeobecné obchodné podmienky,
prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho pre-
čítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 01. 06. 2013.


