
Obchodné podmienky 
 

 
Všeobecné ustanovenie 
  
Tieto obchodne  podmienky platia pri na kupe v internetovom obchode www.banchem.sk, 

ktore ho preva dzkovateľom je BANCHEM, s.r.o., so sídlom Rybný trh 332/9, Dunajská 

Streda 929 01, IČO: 36227901, zapísaná u Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 11027/T, 

email: eshop@banchem.sk, telefo n: +421 31 59 108 01. 

 
Preva dzkovateľ  je platcom DPH. 
  
Obchodne  podmienky su  su c asťou uzavretej ku pnej zmluvy medzi preda vaju cim na jednej 
strane a kupuju cim na strane druhej. Vs etky zmluvne  vzťahy su  uzatvorene  v su lade s 
pra vny poriadkom Slovenskej republiky. V prí pade, z e je zmluvnou stranou spotrebiteľ, 
riadia sa vzťahy neupravene  ty mito obchodny mi podmienkami za konom c . 40/1964 Z. z., 
obc iansky za konní k, za konom c . 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, za konom c . 
108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a za sielkovom predaji, 
za konom c . 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, vs etky v platnom znení . V prí pade, z e 
je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravene  ty mito obchodny mi 
podmienkami Obchodny m za konní kom c . 513/1991 Z. z. v platnom znení . 
  
 
Vymedzenie pojmov 
  
Spotrebiteľská zmluva je kaz da  zmluva bez ohľadu na pra vnu formu, ktoru  uzatva ra 
doda vateľ so spotrebiteľom. 
  
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktora  pri uzatva raní  a plnení  spotrebiteľskej zmluvy 
kona  v ra mci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej c innosti. 
  
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzicka  alebo pra vnicka  osoba, ktora  nakupuje vy robky alebo 
pouz í va sluz by pre osobnu  potrebu alebo pre potrebu prí slus ní kov svojej doma cnosti. 
  
Kupujúci - podnikateľ je fyzicka  osoba podnikateľ alebo pra vnicka  osoba, ktora  kona  v 
ra mci predmetu svojej obchodnej c innosti alebo inej podnikateľskej c innosti a nakupuje 
vy robky alebo uz í va sluz by za u c elom svojho podnikania ich ďals í m predajom c i 
obchodovaní m s nimi. 
  
 
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
 
Kupuju ci si vyberie produkt na za klade aktua lnej ponuky uverejnenej v e-shope na 
internetovej stra nke www.banchem.sk, dostupnosť tovaru je vz dy uvedena  u jednotlivy ch 
produktov. Vy ber produktu kupuju ci potvrdí  kliknutí m na ikonku kos í ka nacha dzaju cu sa 
u ceny produktu. Po ukonc ení  nakupovania za kazní k klikne na tlac idlo "Na kupny  kos í k" 
umiestnene  v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní  informa cie potrebne  



k u spes ne mu splneniu objedna vky (adresa, email, spo sob platby apod.) a objedna vku 
odos le/potvrdí . 
  
Objedna vky uskutoc nene  prostrední ctvom internetove ho obchodu www.banchem.sk su  
za va zne . Odoslaní m objedna vky kupuju ci potvrdzuje, z e sa zozna mil a su hlasí  s ty mito 
obchodny mi podmienkami. 
  
Na vrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponu kane ho tovaru na internetovej 
stra nke www.banchem.sk, zmluva vznika  odoslaní m objedna vky kupuju cim a prijatí m 
objedna vky preda vaju cim. Toto prijatie preda vaju ci bezodkladne potvrdí  na zadany  email 
kupuju ceho (v prí pade zvolenia platby prevodom je su c asťou potvrdzovacieho emailu 
faktu ra s podkladmi k platbe), na vznik ku pnej zmluvy vs ak toto potvrdenie nema  vplyv. 
Takto uzatvorenu  zmluvu nie je moz ne  jednostranne meniť (takto uzatvorenu  zmluvu je 
moz ne  zrus iť na za klade dohody oboch stra n). 
  
Informa cie o jednotlivy ch krokoch vedu cich k uzatvoreniu zmluvy vyply vaju  z ty chto 
obchodny ch podmienok a kupuju ci ma  vz dy moz nosť pred samotny m odoslaní m 
objedna vky tu to skontrolovať, prí padne ju opraviť. 
  
Zmluva je uzatva rana  v slovenskom jazyku, ak tomu nebra nia okolnosti na strane 
preda vaju ceho ani kupuju ceho, je moz ne  uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany 
zrozumiteľnom, jazyku. 
  
 
Ceny 
 
Ceny jednotlivy ch produktov su  uva dzane  vra tane dane z pridanej hodnoty (DPH) a 
vs etky ch ostatny ch daní . Spotrebiteľ ma  moz nosť zozna miť sa s lehotou, poc as ktorej je 
preda vaju ci viazany  svojou ponukou vra tane ceny. 
  
Vs etky akciove  ceny platia do vypredania za sob, pokiaľ pri konkre tnom vy robku nie je 
uvedene  inak. 
  
Konečná cena je uva dzana  v objedna vkovom formula re tesne pred odoslaní m 
objedna vky, je uvedena  vra tane DPH, poprí pade vs etky ch ostatny ch daní  a poplatkov 
(balne , pos tovne ...), ktore  musí  spotrebiteľ pre zí skanie vy robku alebo sluz by zaplatiť. 
Tu to cenu nie je moz ne  preda vaju cim jednostranne meniť. 
  
 
Platobné podmienky 
 
Kupuju ci si mo z e zvoliť spo sob platby, buď: 

• na dobierku (0 EUR),  
• prevodom na u c et (0 EUR), 
• osobny  odber (0 EUR) . 

 
 
Dodacie podmienky 
 



Tovar je doruc ovany  prostrední ctvom Slovenskej pos ty a.s., alebo vlastnou dopravou 
doda vateľa. Tovar, ktory  je skladom a je objednany  najnesko r do 14.00 v pracovny  den , je 
va c s inou expedovany  v den  objedna vky, najnesko r vs ak nasleduju ci pracovny  den  
a spravidla doruc eny  do dvoch pracovny ch dní  odo dn a prijatia objedna vky. 
 
V prí pade spo sobu platby prevodom na u c et je tovar expedovany  v den  pripí sania c iastky 
na u c et preda vaju ceho, najnesko r vs ak nasleduju ci pracovny  den  po pripí saní  a spravidla 
doruc eny  do dvoch pracovny ch dní  odo dn a prijatia platby. 
 
V prí pade, z e by dodacia lehota bola dlhs ia ako avizovana , informuje preda vaju ci o tejto 
skutoc nosti kupuju ceho. Ak kupuju ci nesu hlasí  s predl z enou dodacou lehotou, ma  pra vo 
od zmluvy odstu piť. 
 
Cena za pos tovne  a balne  je 3,30 EUR s DPH.  
 
 
Prevzatie tovaru 
 
Kupuju ci bezodkladne po prevzatí  tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prí pade, z e je 
prepravny  obal objednane ho tovaru viditeľne pos kodeny , odporu c ame kupuju cemu tovar 
od prepravcu neprevziať, spí sať s dopravcom protokol o pos kodení  a o tejto skutoc nosti 
vyrozumieť preda vaju ceho. 
 
Ak kupuju ci neprevezme objednany  tovar bez existencie vys s ie uvedene ho do vodu alebo 
bez riadneho odstu penia od zmluvy, je povinny  zaplatiť preda vaju cemu na klady 
vzniknute  s vybavení m objedna vky a jeho odoslaní m vo vy s ke 10 EUR. 
 
Dana  c iastka bude fakturovana  kupuju cemu do 30 dní  od vra tenia za sielky 
preda vaju cemu. Kupuju ci je povinny  uhradiť tu to c iastku do 15 dní  od doruc enia vy zvy na 
zaplatenie na jeho e-mailovu , alebo pos tovu  adresu. Preda vaju ci ma  pra vo podmieniť 
ďals ie objedna vky od take hoto kupuju ceho platbou vopred.  
 
 
Zrušenie objednávky, výmena tovaru 
 
Kupuju ci mo z e zrus iť objedna vku na za klade dohody s preda vaju cim do doby jej 
expedí cie. 
 
 
Záruka, záručný list 
 
Za ruc na  doba je 24 mesiacov a zac í na plynu ť od prevzatia veci kupuju cim. Ak je na 
preda vanej veci, jej obale alebo na vode k nej pripojenom vyznac ena  lehota na pouz itie, 
neskonc í  sa za ruc na  doba pred uplynutí m tejto lehoty. 
  
Na z iadosť kupuju ceho je preda vaju ci povinny  poskytnu ť za ruku pí somnou formou 
(za ruc ny  list). Ak to povaha veci umoz n uje, postac í  namiesto za ruc ne ho listu vydať doklad 
o ku pe. 
  



Za ruc ny  list obsahuje oznac enie preda vaju ceho (meno a priezvisko, obchodne  meno alebo 
na zov preda vaju ceho, jeho sí dlo alebo miesto podnikania), obsah za ruky, jej rozsah a 
podmienky, dl z ku za ruc nej doby a u daje potrebne  na uplatnenie za ruky. Ak za ruc ny  list 
neobsahuje vs etky na lez itosti, nespo sobuje to neplatnosť za ruky. 
  
Vyhla sení m v za ruc nom liste vydanom kupuju cemu alebo v reklame mo z e preda vaju ci 
poskytnu ť za ruku presahuju cu rozsah za konnej za ruky, podmienky a rozsah tejto za ruky 
urc í  preda vaju ci v za ruc nom liste. 
  
Za ruka sa nevzťahuje na bez ne  opotrebenie, mechanicke  pos kodenie apod. 
  
 
Zhoda s kúpnou zmluvou 
 
Preda vana  vec musí  mať poz adovanu , prí padne pra vnymi predpismi ustanovenu  akosť, 
mnoz stvo, mieru alebo hmotnosť a musí  byť bez va d, najma  musí  zodpovedať za va zny m 
technicky m norma m. Ak treba, aby sa pri uz í vaní  veci zachovali osobitne  pravidla , najma  
ak sa uz í vanie riadi na vodom alebo je upravene  technickou normou, je preda vaju ci 
povinny  kupuju ceho s nimi obozna miť, ibaz e ide o pravidla  vs eobecne zna me. Ak 
preda vaju ci nesplní  tu to povinnosť, je povinny  nahradiť kupuju cemu s kodu, ktora  z toho 
vznikla. 
 
  
Reklamácia a jej uplatnenie 
 
Preda vaju ci zodpoveda  za vady, ktore  ma  predana  vec pri prevzatí  kupuju cim. 
  
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, ma  kupuju ci pra vo, aby bola bezplatne, vc as a 
riadne odstra nena . Preda vaju ci je povinny  vadu bez zbytoc ne ho odkladu odstra niť. 
Kupuju ci mo z e namiesto odstra nenia vady poz adovať vy menu veci, alebo ak sa vada ty ka 
len su c asti veci, vy menu su c asti, ak ty m preda vaju cemu nevzniknu  neprimerane  na klady 
vzhľadom na cenu tovaru alebo za vaz nosť vady. Preda vaju ci mo z e vz dy namiesto 
odstra nenia vady vymeniť vadnu  vec za bezvadnu , ak to kupuju cemu nespo sobí  za vaz ne  
ťaz kosti. 
  
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktora  bra ni tomu, aby sa vec mohla riadne 
uz í vať ako vec bez vady, ma  kupuju ci pra vo na vy menu veci (pri preda vanom pouz itom 
tovare ma  kupuju ci pra vo na primeranu  zľlavu)  alebo ma  pra vo od zmluvy odstu piť. Tie 
iste  pra va prislu chaju  kupuju cemu, ak ide sí ce o odstra niteľne  vady, ak vs ak kupuju ci 
nemo z e pre opa tovne  vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre va c s í  poc et va d vec riadne 
uz í vať. Ak ide o ine  neodstra niteľne  vady, ma  kupuju ci pra vo na primeranu  zľavu z ceny 
veci. 
  
Preda vaju ci je povinny  urc iť spo sob vybavenia reklama cie ihneď, v zloz ity ch prí padoch 
najnesko r do 3 pracovny ch dní  odo dn a uplatnenia reklama cie, v odo vodneny ch 
prí padoch, najma  ak sa vyz aduje zloz ite  technicke  zhodnotenie stavu vy robku alebo 
sluz by, najnesko r do 30 dní  odo dn a uplatnenia reklama cie. Po urc ení  spo sobu vybavenia 
reklama cie sa reklama cia vybaví  ihneď, v odo vodneny ch prí padoch moz no reklama ciu 
vybaviť aj nesko r; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa 



uplatnenia reklamácie. Po uplynutí  lehoty na vybavenie reklama cie ma  spotrebiteľ 
pra vo od zmluvy odstu piť alebo ma  pra vo na vy menu vy robku za novy  vy robok. 
  
Doba od uplatnenia pra va zo zodpovednosti za vady az  do doby ukonc enia reklamac ne ho 
konania (odovzdanie opravene ho vy robku, pí somna  vy zva na prevzatie plnenia alebo jej 
odo vodnene  zamietnutie) sa do za ruc nej doby nepoc í ta. V prí pade vy meny veci za novu , 
zac í na plynu ť nova  za ruc na  doba od jej prevzatia. 
  
Pri uplatnení  reklama cie spotrebiteľom poc as prvy ch 12 mesiacov od ku py, mo z e 
preda vaju ci vybaviť reklama ciu zamietnutí m len na za klade odborne ho posu denia; bez 
ohľadu na vy sledok odborne ho posu denia nemoz no od spotrebiteľa vyz adovať u hradu 
na kladov na odborne  posu denie ani ine  na klady su visiace s odborny m posu dení m. 
Pri uplatnení  reklama cie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od ku py, keď ju 
preda vaju ci  zamietol, preda vaju ci je povinny  v doklade o vybavení  reklama cie uviesť, 
komu mo z e spotrebiteľ zaslať vy robok na odborne  posu denie. Ak je vy robok zaslany  na 
odborne  posu denie urc enej osobe, na klady odborne ho posu denia, ako aj vs etky ostatne  s 
ty m su visiace u c elne vynaloz ene  na klady zna s a preda vaju ci bez ohľadu na vy sledok 
odborne ho posu denia. Ak spotrebiteľ odborny m posu dení m preuka z e zodpovednosť 
preda vaju ceho za vadu, mo z e reklama ciu uplatniť znova. Počas vykonávania 
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Preda vaju ci je povinny  spotrebiteľovi 
uhradiť do 14 dní  odo dn a znova uplatnenia reklama cie vs etky na klady vynaloz ene  na 
odborne  posu denie, ako aj vs etky s ty m su visiace u c elne vynaloz ene  na klady.Znova 
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 
 
Preda vaju ci je povinny  potvrdenie o uplatnení  reklama cie doruc iť spotrebiteľovi ihneď, 
ak nie je moz ne  potvrdenie doruc iť ihneď, musí  sa doruc iť bez zbytoc ne ho odkladu, 
najnesko r vs ak spolu s dokladom o vybavení  reklama cie; potvrdenie o uplatnení  
reklama cie sa nemusí  doruc ovať, ak spotrebiteľ ma  moz nosť preuka zať uplatnenie 
reklama cie iny m spo sobom. 
  
Pre ury chlenie vybavenia reklama cie kupuju ci kontaktuje preda vaju ceho emailom c i 
telefonicky; nasledovne tovar zas le zabaleny  do obalu vyhovuju ceho preprave spolu s 
popisom vady a ko piou dokladu o ku pe (prí padne za ruc ny m listom, ak bol vydany ) na 
adresu: 
  
BANCHEM s.r.o. 
Rybný trh 332/9 
929 01 Dunajská Streda 
email: banchem@banchem.sk 
telefón: +421 31 59 108 01 
 
 
O vy sledku reklama cie bude kupuju ci informovany  bezprostredne po ukonc ení  
reklamac ne ho konania telefonicky a  za roven  mu bude doruc eny  prostrední ctvom e-
mailu, resp. spolu s  reklamovany m tovarom reklamac ny  protokol. 
  
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporu c ane  tovar poistiť. 
Kupuju ci ma  pra vo na u hradu nevyhnutny ch na kladov, ktore  mu vznikli v su vislosti s 
uplatnení m pra v zo zodpovednosti za vady. 



 Odstúpenie od zmluvy 
 
Spotrebiteľ je opra vneny  bez uvedenia do vodu odstu piť od zmluvy do siedmich 
pracovny ch dní  odo dn a prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí  sluz by. 
  
Odstu pení m spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od zac iatku zrus uje. Preda vaju ci je povinny  
prevziať tovar spa ť alebo nepokrac ovať v poskytovaní  sluz by, vra tiť spotrebiteľovi 
najnesko r v lehote 15 dní  odo dn a odstu penia od zmluvy cenu zaplatenu  za tovar alebo za 
sluz bu alebo preddavok, ktory  spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za sluz bu vra tane 
na kladov, ktore  spotrebiteľ vynaloz il v su vislosti s objednaní m tovaru alebo sluz by 
(vra tane pos tovne ho, ktore  kupuju ci zaplatil pre doruc enie tovaru k nemu). Na klady na 
vra tenie tovaru zna s a spotrebiteľ len v tom prí pade, ak vy robok plne zodpovedal 
kvalitatí vnym poz iadavka m a nebol vadny . Prejav vo le k odstu peniu od zmluvy zas le (nie 
na dobierku) spotrebiteľ na adresu sí dla preda vaju ceho, pre ury chlenie cele ho procesu 
kupuju ci kontaktuje preda vaju ceho prostrední ctvom emailu banchem@banchem.sk . 
 
Adresa pre odstu penie od zmluvy: 
  
BANCHEM s.r.o. 
Rybný trh 332/9 
929 01 Dunajská Streda 
email: banchem@banchem.sk 
telefón: +421 31 59 108 01 
 
V ra mci za konnej lehoty na odstu penie od zmluvy bez uvedenia do vodu (7 pracovny ch dní  
od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ opra vneny  tovar vysku s ať v rozsahu obvyklom pri 
na kupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je vs ak zodpovedny  za zní z enie hodnoty 
tovaru. Vysku s ať teda neznamena  zac ať tovar pouz í vať a taky to pouz í vany  tovar po 
niekoľky ch dn och vra tiť. Preda vaju ci vra ti spotrebiteľovi uz  zaplatenu  ku pnu cenu alebo 
jej c asť v za konnej 15 dn ovej lehote bezhotovostny m prevodom na bankovy  u c et urc eny  
kupuju cim, pokiaľ sa zmluvne  strany spolu nedohodnu  inak. 
  
Vzhľadom k tomu, z e v prí pade odstu penia sa zmluva od zac iatku rus í , vra tia alebo 
nahradia si zmluvne  strany vs etky vza jomne prijate  plnenia. Pri vra tení  tovaru so 
zní z enou hodnotou v do sledku zaobcha dzania s ní m iny m spo sobom, nez  aky  je potrebny  
na zistenie jeho povahy, vlastností  a funkc nosti, bude spotrebiteľovi vra tena  iba alikvotna  
c asť ku pnej ceny zodpovedaju ca hodnote vra tene ho tovaru. 
  
Ak sa preda vaju ci a spotrebiteľ nedohodnu  inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od 
zmluvy, ktorej predmetom su : 
a) poskytnutie sluz by, ak sa sluz ba zac ala plniť so su hlasom spotrebiteľa pred uplynutí m 
lehoty na odstu penie od zmluvy, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluz by, ktory ch cena za visí  od pohybu cien na 
financ nom trhu, ktore  preda vaju ci nemo z e ovplyvniť, 
c) predaj tovaru zhotovene ho podľa osobitny ch poz iadaviek spotrebiteľa alebo tovaru 
urc ene ho osobitne pre jedne ho spotrebiteľa, alebo tovaru, ktory  vzhľadom na jeho 
vlastnosti nemoz no vra tiť, alebo tovaru, ktory  ry chlo podlieha skaze, 
d) predaj zvukovy ch alebo obrazovy ch za znamov alebo poc í tac ovy ch programov, ktore  
spotrebiteľ rozbalil, 



e) predaj noví n, c asopisov a periodickej tlac e, 
f) lote rie a ine  podobne  hry. 
  
 
Nemožnosť dodania tovaru 
 
Ak preda vaju ci nesplní  zmluvu, pretoz e objednany  tovar nemo z e dodať alebo sluz bu 
poskytnu ť, je povinny  o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní  mu vra tiť 
cenu zaplatenu  za tovar alebo preddavok, ak sa preda vaju ci a spotrebiteľ nedohodnu  na 
na hradnom plnení . 
Preda vaju ci vra ti spotrebiteľovi uz  zaplatenu  ku pnu cenu alebo jej c asť v za konnej 15 
dn ovej lehote bezhotovostny m prevodom na bankovy  u c et urc eny  kupuju cim, pokiaľ sa 
zmluvne  strany spolu nedohodnu  inak. 
  
  
Ochrana osobných údajov 
 
IS obchodu je zaregistrovany  na u rade pre ochranu osobny ch u dajov SR pod registrac ny m 
c í slo: 201 402602. Bliz s ie podmienky a povinnosti BANCHEM s.r.o. ako preva dzkovateľa 
osobny ch u dajov su  uvedene  na webovej stra nke v c asti GDPR- ochrana osobny ch  u dajov.  
 
Kupuju ci je povinny  uva dzať osobne  u daje zhoduju ce sa so skutoc nosťou, u plne , pravdive  
a presne , pric om v prí pade akejkoľvek zmeny osobny ch u dajov taku to zmenu ozna mi 
(bezodkladne, ak je toto rozhodne  pre splnenie objedna vky) emailom alebo pí somne, 
alebo taku to zmenu uskutoc ní  v ra mci svojho uz í vateľske ho u c tu. 
 
Informa cie o za kazní koch su  spracova vane  v su lade so za konom c . 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobny ch u dajov, v platnom znení . Kupuju ci uzatvorení m zmluvy a su c asny m 
aktí vnym potvrdení m „Su hlasu so spracovaní m osobny ch u dajov“ pred odoslaní m 
objedna vky, su hlasí  so spracovaní m a zhromaz ďovaní m osobny ch u dajov v databa ze 
preva dzkovateľa; tento su hlas platí  az  do doby vyjadrenia pí somne ho nesu hlasu 
kupuju ceho s ty mto spracovaní m doruc ene ho na adresu sí dla preda vaju ceho alebo na 
email banchem@banchem.sk. Osobne  u daje kupuju cich preva dzkovateľ neposkytuje 
z iadnej ďals ej osobe, vy nimku tvoria externí  dopravcovia, ktory m su  osobne  u daje 
poskytovane  za u c elom splnenia objedna vky, teda doruc enia tovaru kupuju cemu. 
 
Uzatvorena  zmluva je preda vaju cim archivovana  a je kupuju cemu dostupna  na 
poz iadanie.  
  
  
Orgán dozoru 
 
Dozor nad dodrz iavaní m povinností  preda vaju ceho voc i spotrebiteľovi je Slovenska  
obchodna  ins pekcia, konkre tne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, 
A. Sla dkovic a 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly vy robkov a ochrany 
spotrebiteľa a pra vny odbor, tel. c . 046/5422 771, fax. c .: 046/5420 685. 
 
 
Záverečné ustanovenia 



 
Tieto obchodne  podmienky platia v znení  uvedenom na internetovy ch stra nkach 
www.banchem.sk v den  odoslania objedna vky kupuju cim, ktory  ich bezvy hradne prijí ma. 
  
Preva dzkovateľ si vyhradzuje pra vo na prí padnu  zmenu c i doplnenie  obchodny ch 
podmienok. 
  
Tieto obchodne  podmienky nadobu daju  u c innosť dn a 7.2.2014. 
 

Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - 
ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom 
internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk. Toto potvrdzuje udelený 

certifikát a logo SOS. 
V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami 

môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk. 
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z. 

 

 


