
E-SHOP - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

pre nákup prostredníctvom internetového obchodu https://www.probugas.sk/eshop: 
 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi 
predávajúcim PROBUGAS a.s., Námestie 1. Mája 18, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa. vložka č. 6048/B, IČO: 47695421, DIČ: 2024043010, IČ DPH: 
SK2024043010, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.probugas.sk/eshop a 
kupujúcimi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomne dohodnuté s kupujúcim inak. 

 
1. Vymedzenie niektorých pojmov 

 
· Predávajúci – PROBUGAS a.s., Námestie 1. Mája 18, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa. vložka č. 6048/B, IČO: 47695421, 
DIČ: 2024043010, IČ DPH: SK2024043010 – prevádzkovateľ internetového obchodu 
https://www.probugas.sk/eshop 

 
· Kupujúci – každá osoba, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej 

stránke predávajúceho https://www.probugas.sk/eshop podľa Všeobecných obchodných 
podmienok 

 
· Kúpna zmluva alebo zmluva - zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa 

tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho 
https://www.probugas.sk/eshop uzavretá spôsobom podľa článku 2. všeobecných obchodných 
podmienok. 

 
2. Kúpna zmluva 
 
Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim pri procese objednávania tovaru v 
internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a 
nákupnými podmienkami internetového obchodu https://www.probugas.sk/eshop. Všeobecné obchodné 
podmienky sú súčasťou zrealizovanej objednávky, a po jej potvrdení sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy. 
Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na 
internetovej stránke predávajúceho spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných 
obchodných podmienok. 
Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má 
kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla 
,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať 
objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky 
požadované údaje, t.j. dodaciu (dodacia adresa môže byť len na území Slovenskej republiky) a fakturačnú adresu 
so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, 
názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. 

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej 
ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) 
objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto 
autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva 
sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do 
okamihu zrušenia zmluvy plnili. 

 
3. Storno objednávky 
 

a) Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať len v prípade, ak toto storno dôjde 
predávajúcemu na emailovú adresu predajna@probugas.sk skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou 
objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e- 
mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci 
neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil 
predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu 
cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený 
kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak. 

b) Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na 
objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa 
výrazným spôsobom zmenila jeho cena. Predávajúci si rovnako vyhradzuje právo neakceptovať objednávku v 
prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na 

internetovej stránke predávajúceho. O neakceptovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom, ktorý 
kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. V prípade zrušenia objednávky 
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predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už 
zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú 
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet určený 
kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak. 

  
4. Povinnosti predávajúceho 

 
Zákazníkom sa predávajúci zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy: 

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania 
objednávky. 

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

Predávajúci nezodpovedá za: 

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom. 

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 

3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek 
obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 

4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám 
(napríklad veľkosťou, materiálom). 

 
5. Povinnosti kupujúceho 
 
Kupujúci sa zaväzuje: 

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez 
zbytočného odkladu oznámiť písomnou formou alebo osobne na prevádzke: PROBUGAS a.s., Dúbravca 5, 
036 01 Martin predávajúcemu. 

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania 
objednávky. 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu 
vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie 
tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru. 
V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o 
uhradenie sumy za objednaný tovar vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho. 

  
6. Platobné podmienky a spôsoby platby 
 
Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich 
spôsobov: 

Pri prevzatí tovaru 

1. Platobnou kartou 
2. Dobierka – max. do 1 000 EUR 
3. V hotovosti (osobný odber) 

 
Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti 
faktúry je v deň doručenia tovaru. 

  
7. Ceny 
 

Ceny uvedené na stránkach https://www.probugas.sk/eshop platia výhradne pre nákup prostredníctvom 
internetového obchodu https://www.probugas.sk/eshop. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné 
náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného 
cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovar 
 
8. Dodacie podmienky 
 
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a 
prevádzkových možností predávajúceho. Vo všeobecnosti platí, ak je daný tovar na sklade, je doručený 
najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je skladom, dodacia lehota je približne 10 pracovných dní. 
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V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať spolu s 
náhradným termínom dodania. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa 
nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní 
od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak nebude dohodnuté inak 

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky 
sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s 
tovarom vždy obsahuje najmä daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie. Kupujúci 
objednaním tovaru potvrdzuje, že bol pravdivo oboznámený s vlastnosťami dodávaného tovaru a návodom, 
najmä so spôsobom použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho 
použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania. 
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne zaslania tovaru je povinný 
predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od 
kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste 
určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci, najmenej však vo výške: 10,- EUR. 
 
9. Poplatky za prepravu 

 
a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. 

 
Doručenie prebehne v pracovných dňoch. Tesne pred dodaním môže kupujúceho kuriér telefonicky 
kontaktovať, aby mohol byť dohodnutý presnejší čas dodania. 

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. 

V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom 
kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. 

Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. 

Okamžite po prevzatí zásielky je kupujúci povinný tovar prezrieť, skontrolovať kompletnosť balenia a v prípade 
poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahlásiť na adrese predajna@probugas.sk. Na 
reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré 
nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky 
prepravcu! 

 
Tovar si môže kupujúci prevziať i osobne v prevádzke Dúbravca 5, 036 01 Martin, a to po predchádzajúcej 
telefonickej dohode. 
 
10. Reklamačný poriadok 
 
Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane 
spotrebiteľa a súvisiacimi právnymi predpismi tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok"). 
 
I. Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej 
akceptácie medzi spoločnosťou predávajúceho a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej 
spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných 
obchodných podmienkach. 

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, 
odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného 
tovaru. 

 

1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o 
kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom 
dopravy, úhradou a lehotou dodania. 

 
II. Vrátenie tovaru 

 

2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania 
tovaru v rozpore so zmluvou, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez 
príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má 
kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s 
podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho 
opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy 
odstúpiť. 
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III. Reklamácie 
 
3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov 
štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ predávajúci neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia 
záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený 
záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia 
ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis u predávajúceho postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru 
u predávajúceho a dokladu o zaplatení tovaru. 

 
3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne 
používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho 
bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru 
alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok 
riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci 
právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak 
ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady 
alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. 
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako 
výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu 
výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o 
odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z 
dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. 

 

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v sídle spoločnosti PROBUGAS a.s., Námestie 1. Mája 18, 811 06 
Bratislava – Staré Mesto, alebo odoslaním na poštovú adresu PROBUGAS a.s., Námestie 1. Mája 18, 811 06 
Bratislava – Staré Mesto, alebo e-mailom odoslaním na adresu predajna@probugas.sk. Pracovník určí spôsob 
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých 
prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje 
zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

3.4. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením 
výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri 
prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a 
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru 
nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými 
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa 
nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda 
nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 
 
3.5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: 

 
· že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o 

kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží 
riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka 
predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, 
nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu. 

 

· že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný 
doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru 
u predávajúceho 

 
· že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu. 

 
Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená. 

 
3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie 
písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa 
ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, 
vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným 
zamietnutím. 
3.7. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

 

mailto:predajna@probugas.sk


3.8. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru, začne plynúť 
záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s 
novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o 
vykonanej oprave. 

3.9. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť 
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia 
nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným 
posúdením. 

3.10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá 
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na 
odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, 
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok 
odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže 
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je 
povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na 
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu 
nemožno zamietnuť. 
 
11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
a) V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon 
č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní 
odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa 
vzťahujú nasledujúce podmienky: 

· Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu v zákonom stanovenej lehote a to poštou 
na adrese PROBUGAS a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin, odstúpenie zašle spolu s tovarom, kópiou 
faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. 

· Tovar zašle kupujúci predávajúcemu doporučene a poistený, nie však na dobierku. 

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v 

originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už 
zaplatené sumy v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je opotrebovaný, poškodený 
alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatené sumy v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od 
kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený 
kupujúcim, znížené o náhradu škody, ktorú je predávajúci oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak 
bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 

d) Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený 
uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

e) Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym 
požiadavkám a nebol vadný. 

f) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom 
sú: 

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie 
od zmluvy, 

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré 
predávajúci nemôže ovplyvniť, 

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre 
jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý 
rýchlo podlieha skaze, 

- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého 
výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, 

- predaj novín, časopisov a periodickej tlače, 
- lotérie a iné podobné hry. 

 
 
 



12. Záverečné ustanovenia 
 
V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho 
prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch. 
Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. 
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke 
predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. 
 
Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane 
prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok 
predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky. 
 

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu 
až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných 
podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie 
tovaru. 

 
Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby 
fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. XI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. 

  V Bratislave dňa 21.9.2017 

https://www.probugas.sk/kontaktujte-nas
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