Obchodné podmienky
1. Úvodné ustanovenia
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.navijak.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme
si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení
objednávky. Pre objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.navijak.sk v deň objednania
tovaru. Vyhradzujeme si právo na predlženie dodacej doby, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V
tomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. Záruka vrátenia peňazí
Navijak.sk poskytuje záruku na tovar v rozsahu ustanovení obecne platných predpisov. Ak kupujúci zistí po
prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
predávajúcemu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní od podania reklamácie a
vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, alebo telefonicky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim
nedohodnú inak. Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli: - neodborným
použitím - mechanickým poškodením alebo opotrebením - živelnými pohromami - inými vonkajšími
vplyvmi. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 30-tich dní odo dna uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

3. Vybavenie objednávky
www.navijak.sk dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.
Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky.
Predávajúci je oprávnený overiť si u kupujúceho objednávky e-mailom alebo telefonicky.
4. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
Spotrebiteľ má na základe 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 (ďalej len ako „Zákon“) podľa
ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia
tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred
dodaním tovaru.
1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne
doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto
odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je
uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo
doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr.
originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s
tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim
aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú
zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: odkaz na formulár
o odstúpeni od zmluvy
2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v
zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze
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skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ podľa zákona zákona č. 102/2014. Z.z §10 od.3 .
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6
písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad
rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
V prípade, že spotrebiteľ prekročí lehotu 14 kalendárnych dní na bezdôvodné odstúpenie od zmluvy,
jeho právo na toto odstúpenie od zmluvy zaniká. Rovnako zaniká v prípade, žeby chel vrátiť tovar,
ktorý poškodil a znehodnotil.

Reklamačný poriadok
1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe
uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť GALE s.r.o. – navijakyshop.sk. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý
s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky
a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom
transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok
Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia
Kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v
nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o
tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru,
neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže,
neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek
neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň
vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné
opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa
predchádzajúceho bodu bezplatné.
b. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami
stanovenými Zákonom.
c. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je
voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení
od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť
všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie
a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
b. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a
v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto

podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom,
uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu
predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru,
v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po
vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu
doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol)
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
d. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých
zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
e. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné
konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovar c) vrátením
kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) odôvodneným zamietnutím
reklamácie tovaru.
f. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak,
aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na
prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
g. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, (viď.
http://www.shoppie.sk/kontakty/) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku,
dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum
prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na
dobierku nepreberáme.
h. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade
s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a
bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu,
SMS, resp. doporučeného listu.
i. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným
spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude
po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej
zásielky.
j. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol
o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika
braná do úvahy.
k. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do
prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

4. Záverečné ustanovenia
a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne
sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie

ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej
inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
b.Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

5. Záruka
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná
doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov
súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú
potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre
podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods.
2 Obchodného zákonníka. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar
z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom
bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho
listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia
nového tovaru, avšak iba na nový tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
Odkaz na stiahnutie reklamačného protokolu : PROTOKOL
Zodpovednosť za vady predanej veci podľa občianského zákonníka 40/1964 Z.z.

§ 622
(1)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2)
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady 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.
(3)
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623
(1)
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2)
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Podmienky a možnosť platby za tovar
Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. Jednorazovým prevodom z úctu na bankové spojenie
uvedené na faktúre, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v
plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

6. Ceny

Poštovné pri dobierke:
Dobierka – Slovenská pošta, tovar len do 10 kg! 4,60 €
Dobierka – Kuriérska služba do 24 hod, 5,90 €
Dobierka – Kuriérska služba do 24 hod (nadrozmerný tovar) 20 €
Poštovné pri platbe vopred na náš účet (bankový prevod):
Bankový prevod, PayPal – Slovenská pošta, tovar len do 10 kg! 3,80 €
Bankový prevod, PayPal - Kuriérska služba do 24 hod, 4,90 €
Bankový prevod, PayPal – Kuriérska služba do 24 hod (nadrozmerný tovar) 19€

7. Dodacie podmienky
Objednaný tovar doručujeme Slovenskou poštou do 2 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade
zvolenia kuriéra tovar dodávame do 24 hodín ak je objednaný do 12:00. O termíne dodávky informujeme
zákazníkov e-mailom, SMS, alebo telefonicky. Pri bankovom prevode tovar zasielame až po pripísaní
peňazí na náš účet. Ak sa doba vyexpedovania tovaru predlží, budeme Vás o tom informovať. Tovar Vám
bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

8. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom.

9. Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu:
- za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby
- za cenu tovaru v čaše objednávky
- za kvalitné zabalenie tovaru
- za dodanie správneho tovaru
Predávajúci neručí kupujúcemu:
- za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú slovenskou poštou, alebo službou kuriér
- za poškodenie zásielky zavinené slovenskou poštou, alebo kuriérom (v takom prípade je nutné uplatňovať
reklamáciu priamo na pošte, alebo u kuriéra )

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov
a. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom,
ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:
navijak@navijak.sk ,
b. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na
uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného
Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na
alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
c. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete
využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu
alternatívneho riešenia sporov.
d. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z
uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
e. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk .
f. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s
vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
g. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá
je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng =SK .
Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
h. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich
náhrady.
i. Pre alternatívne riešenie sporov môžete využiť aj nasledujúce dve pracoviská:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12
0903 802 451

Odoslaním elektronickej objednávky alebo objednávky realizovanej telefonicky kupujúci akceptuje
všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež
i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.navijakyshop.sk.
Obchodné podmienky platia od 1. 1. 2011.

Do odkazu O NÁS doplniť nasledujúce údaje:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákonu
č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12
0903 802 451
Firma GALE s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Žilina po číslom: 54620/L
Obchodné meno:
GALE s.r.o.
Sídlo:
642
Staškov 023 53
IČO:
46 138 820
Deň zápisu:
28.04.2011
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

