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Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.sicilskevino.sk 

1. Základné ustanovenia – Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na strane 
predávajúceho a prevádzkovateľa eshopu sicilskevino.sk je spoločnosť AZ-Autodiely, s.r.o. ako 
predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj 
spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 
Informácie o predávajúcom: 
Obchodné meno: AZ-Autodiely s.r.o. 
Sídlo: Pezinská 17, 900 21 Svätý Jur 
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46340/B 
IČO: 36788252 
DIČ: 2022391448 
IČ DPH: SK2022391448 podľa §4 
Prevádzky: 
Kamenná predajňa; Cyprichova 12, 831 54 Bratislava 
Pivnica; Pezinská 17, 900 21 Svätý Jur 
Kontakty: 
telefón: 0903 707 101 
email: info@sicilskevino.sk 
  
Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, alebo právnická osoba. 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 
Kupujúci pri objednávke tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú 
súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy”, podmienkami objednávanej 
služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a 
účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia 
objednávky na zadanú emailovú adresu. 
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, 
nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných 
lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou 
zmluvou dohodnuté inak. 
 

1.1 Kúpna zmluva 
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky 
predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym 
emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto 
potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu 
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(vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na 
základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objednávanie. 
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru 
kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia 
záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Vzťahy a 
prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva 
Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v 
slovenskom jazyku. 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, 
najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia 
a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. 
 

2. Bezpečnosť a ochrana informácií 
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu 
plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, 
poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom 
týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje 
tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej 
dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a 
osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim 
predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú 
zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, 
najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. 
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných 
údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové 
účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až 
do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu 
zmluvného partnera predávajúceho, AZ-Autodiely s.r.o., Pezinská 17, 90021 Svätý Jur. Za 
písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom 
kontaktného formulára na webových stránkach sicilskevino.sk. Kupujúci má právo prístupu k 
svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného 
formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších 
zákonných právach k týmto údajom. 
 

3. Ceny 
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, 
tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie 
tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do 
vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. 
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4. Objednávanie 
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť sa 
pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími 
poplatkami (cena za dopravu a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe 
potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 
 

5. Odstúpenie od zmluvy 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona O 
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má 
kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní 
odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, 
aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má 
kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v 
priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu kamennej predajne predajcu: 
AZ – Autodiely s.r.o. 
Cyprichova 12, 831 54 Bratislava 
 
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave 
a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, 
môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 
1 obč. Z). 
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od 
doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, osobne v hotovosti, alebo prevodom na 
osobný účet. 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ 
odstúpiť od zmlúv: 
a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 
14 dní od prevzatia plnenia, 
b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle 
na vôli predávajúceho, 
c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, 
ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie 
vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným 
listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom 
nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude 
vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie 
skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a 
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kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od 
zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť 
i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto 
hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Pri splnení všetkých vyššie 
uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených 
finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr 
do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote 
automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v 
hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po 
vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný. 
 

6. Platobné podmienky 
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: platba v hotovosti do 5.000 eur pri 
prevzatí tovaru, platba vopred bankovým prevodom, na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť 
preberá od zákazníka prepravca), platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok), 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak 
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. 
 

7. Dodacie podmienky 
Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo osoba ním poverená. 
Doručenie rozvozom: Služba je podmienená lokalitou doručenia a je dostupná pre 
mestá: Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Chorvátky Grob, Slovenský Grob, Modra, Šenkvice. 
Minimálna cena objednávky pre využitie tejto služby je 30€.   
Zasielanie prepravnou službou – SR: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. 
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky a je vyčíslená v záverečnom 
sumáre objednávky a v potvrdení o objednávke.  
 
Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav 
zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého 
prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s 
kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú 
zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom 
protokole prepravcu. 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na 
adresu info@sicilskevino.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného 
odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo 
vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však 
predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 
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8. Záručné podmienky 
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými 
právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 
 

9. Záverečné ustanovenia 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 12.3. 2020. Predávajúci si 
vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. 
 
ORGÁN KONTROLY 
V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane 
spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená 
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov 
vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky,  zákazník má právo voľby, na ktorý z 
uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 
 


