Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenie
Tieto obchodne podmienky platia pri nakupe v internetovom obchode www.banchem.sk,
ktoreho prevadzkovateľom 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, telefon: +421 31 59 108 01.
Prevadzkovateľ je platcom DPH.
Obchodne podmienky su sucasťou uzavretej kupnej zmluvy medzi predavajucim na jednej
strane a kupujucim na strane druhej. Vsetky zmluvne vzťahy su uzatvorene v sulade s
pravny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ze je zmluvnou stranou spotrebiteľ,
riadia sa vzťahy neupravene tymito obchodnymi podmienkami zakonom c. 40/1964 Z. z.,
obciansky zakonník, zakonom c. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zakonom c.
108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zasielkovom predaji,
zakonom c. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, vsetky v platnom znení. V prípade, ze
je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravene tymito obchodnymi
podmienkami Obchodnym zakonníkom c. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva je kazda zmluva bez ohľadu na pravnu formu, ktoru uzatvara
dodavateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktora pri uzatvaraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
kona v ramci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej cinnosti.
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora nakupuje vyrobky alebo
pouzíva sluzby pre osobnu potrebu alebo pre potrebu príslusníkov svojej domacnosti.
Kupujúci - podnikateľ je fyzicka osoba podnikateľ alebo pravnicka osoba, ktora kona v
ramci predmetu svojej obchodnej cinnosti alebo inej podnikateľskej cinnosti a nakupuje
vyrobky alebo uzíva sluzby za ucelom svojho podnikania ich ďalsím predajom ci
obchodovaním s nimi.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujuci si vyberie produkt na zaklade aktualnej ponuky uverejnenej v e-shope na
internetovej stranke www.banchem.sk, dostupnosť tovaru je vzdy uvedena u jednotlivych
produktov. Vyber produktu kupujuci potvrdí kliknutím na ikonku kosíka nachadzajucu sa
u ceny produktu. Po ukoncení nakupovania zakazník klikne na tlacidlo "Nakupny kosík"
umiestnene v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informacie potrebne

k uspesnemu splneniu objednavky (adresa, email, sposob platby apod.) a objednavku
odosle/potvrdí.
Objednavky uskutocnene prostredníctvom internetoveho obchodu www.banchem.sk su
zavazne. Odoslaním objednavky kupujuci potvrdzuje, ze sa zoznamil a suhlasí s tymito
obchodnymi podmienkami.
Navrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponukaneho tovaru na internetovej
stranke www.banchem.sk, zmluva vznika odoslaním objednavky kupujucim a prijatím
objednavky predavajucim. Toto prijatie predavajuci bezodkladne potvrdí na zadany email
kupujuceho (v prípade zvolenia platby prevodom je sucasťou potvrdzovacieho emailu
faktura s podkladmi k platbe), na vznik kupnej zmluvy vsak toto potvrdenie nema vplyv.
Takto uzatvorenu zmluvu nie je mozne jednostranne meniť (takto uzatvorenu zmluvu je
mozne zrusiť na zaklade dohody oboch stran).
Informacie o jednotlivych krokoch veducich k uzatvoreniu zmluvy vyplyvaju z tychto
obchodnych podmienok a kupujuci ma vzdy moznosť pred samotnym odoslaním
objednavky tuto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatvarana v slovenskom jazyku, ak tomu nebrania okolnosti na strane
predavajuceho ani kupujuceho, je mozne uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany
zrozumiteľnom, jazyku.
Ceny
Ceny jednotlivych produktov su uvadzane vratane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
vsetkych ostatnych daní. Spotrebiteľ ma moznosť zoznamiť sa s lehotou, pocas ktorej je
predavajuci viazany svojou ponukou vratane ceny.
Vsetky akciove ceny platia do vypredania zasob, pokiaľ pri konkretnom vyrobku nie je
uvedene inak.
Konečná cena je uvadzana v objednavkovom formulare tesne pred odoslaním
objednavky, je uvedena vratane DPH, poprípade vsetkych ostatnych daní a poplatkov
(balne, postovne...), ktore musí spotrebiteľ pre získanie vyrobku alebo sluzby zaplatiť.
Tuto cenu nie je mozne predavajucim jednostranne meniť.
Platobné podmienky
Kupujuci si moze zvoliť sposob platby, buď:
• na dobierku (0 EUR),
• prevodom na ucet (0 EUR),
• osobny odber (0 EUR) .
Dodacie podmienky

Tovar je dorucovany prostredníctvom Slovenskej posty a.s., alebo vlastnou dopravou
dodavateľa. Tovar, ktory je skladom a je objednany najneskor do 14.00 v pracovny den, je
vacsinou expedovany v den objednavky, najneskor vsak nasledujuci pracovny den
a spravidla doruceny do dvoch pracovnych dní odo dna prijatia objednavky.
V prípade sposobu platby prevodom na ucet je tovar expedovany v den pripísania ciastky
na ucet predavajuceho, najneskor vsak nasledujuci pracovny den po pripísaní a spravidla
doruceny do dvoch pracovnych dní odo dna prijatia platby.
V prípade, ze by dodacia lehota bola dlhsia ako avizovana, informuje predavajuci o tejto
skutocnosti kupujuceho. Ak kupujuci nesuhlasí s predlzenou dodacou lehotou, ma pravo
od zmluvy odstupiť.
Cena za postovne a balne je 3,30 EUR s DPH.
Prevzatie tovaru
Kupujuci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade, ze je
prepravny obal objednaneho tovaru viditeľne poskodeny, odporucame kupujucemu tovar
od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poskodení a o tejto skutocnosti
vyrozumieť predavajuceho.
Ak kupujuci neprevezme objednany tovar bez existencie vyssie uvedeneho dovodu alebo
bez riadneho odstupenia od zmluvy, je povinny zaplatiť predavajucemu naklady
vzniknute s vybavením objednavky a jeho odoslaním vo vyske 10 EUR.
Dana ciastka bude fakturovana kupujucemu do 30 dní od vratenia zasielky
predavajucemu. Kupujuci je povinny uhradiť tuto ciastku do 15 dní od dorucenia vyzvy na
zaplatenie na jeho e-mailovu, alebo postovu adresu. Predavajuci ma pravo podmieniť
ďalsie objednavky od takehoto kupujuceho platbou vopred.
Zrušenie objednávky, výmena tovaru
Kupujuci moze zrusiť objednavku na zaklade dohody s predavajucim do doby jej
expedície.
Záruka, záručný list
Zarucna doba je 24 mesiacov a zacína plynuť od prevzatia veci kupujucim. Ak je na
predavanej veci, jej obale alebo navode k nej pripojenom vyznacena lehota na pouzitie,
neskoncí sa zarucna doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na ziadosť kupujuceho je predavajuci povinny poskytnuť zaruku písomnou formou
(zarucny list). Ak to povaha veci umoznuje, postací namiesto zarucneho listu vydať doklad
o kupe.

Zarucny list obsahuje oznacenie predavajuceho (meno a priezvisko, obchodne meno alebo
nazov predavajuceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah zaruky, jej rozsah a
podmienky, dlzku zarucnej doby a udaje potrebne na uplatnenie zaruky. Ak zarucny list
neobsahuje vsetky nalezitosti, nesposobuje to neplatnosť zaruky.
Vyhlasením v zarucnom liste vydanom kupujucemu alebo v reklame moze predavajuci
poskytnuť zaruku presahujucu rozsah zakonnej zaruky, podmienky a rozsah tejto zaruky
urcí predavajuci v zarucnom liste.
Zaruka sa nevzťahuje na bezne opotrebenie, mechanicke poskodenie apod.
Zhoda s kúpnou zmluvou
Predavana vec musí mať pozadovanu, prípadne pravnymi predpismi ustanovenu akosť,
mnozstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vad, najma musí zodpovedať zavaznym
technickym normam. Ak treba, aby sa pri uzívaní veci zachovali osobitne pravidla, najma
ak sa uzívanie riadi navodom alebo je upravene technickou normou, je predavajuci
povinny kupujuceho s nimi oboznamiť, ibaze ide o pravidla vseobecne zname. Ak
predavajuci nesplní tuto povinnosť, je povinny nahradiť kupujucemu skodu, ktora z toho
vznikla.
Reklamácia a jej uplatnenie
Predavajuci zodpoveda za vady, ktore ma predana vec pri prevzatí kupujucim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, ma kupujuci pravo, aby bola bezplatne, vcas a
riadne odstranena. Predavajuci je povinny vadu bez zbytocneho odkladu odstraniť.
Kupujuci moze namiesto odstranenia vady pozadovať vymenu veci, alebo ak sa vada tyka
len sucasti veci, vymenu sucasti, ak tym predavajucemu nevzniknu neprimerane naklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo zavaznosť vady. Predavajuci moze vzdy namiesto
odstranenia vady vymeniť vadnu vec za bezvadnu, ak to kupujucemu nesposobí zavazne
ťazkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktora brani tomu, aby sa vec mohla riadne
uzívať ako vec bez vady, ma kupujuci pravo na vymenu veci (pri predavanom pouzitom
tovare ma kupujuci pravo na primeranu zľlavu) alebo ma pravo od zmluvy odstupiť. Tie
iste prava prisluchaju kupujucemu, ak ide síce o odstraniteľne vady, ak vsak kupujuci
nemoze pre opatovne vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre vacsí pocet vad vec riadne
uzívať. Ak ide o ine neodstraniteľne vady, ma kupujuci pravo na primeranu zľavu z ceny
veci.
Predavajuci je povinny urciť sposob vybavenia reklamacie ihneď, v zlozitych prípadoch
najneskor do 3 pracovnych dní odo dna uplatnenia reklamacie, v odovodnenych
prípadoch, najma ak sa vyzaduje zlozite technicke zhodnotenie stavu vyrobku alebo
sluzby, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamacie. Po urcení sposobu vybavenia
reklamacie sa reklamacia vybaví ihneď, v odovodnenych prípadoch mozno reklamaciu
vybaviť aj neskor; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamacie ma spotrebiteľ
pravo od zmluvy odstupiť alebo ma pravo na vymenu vyrobku za novy vyrobok.
Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady az do doby ukoncenia reklamacneho
konania (odovzdanie opraveneho vyrobku, písomna vyzva na prevzatie plnenia alebo jej
odovodnene zamietnutie) sa do zarucnej doby nepocíta. V prípade vymeny veci za novu,
zacína plynuť nova zarucna doba od jej prevzatia.
Pri uplatnení reklamacie spotrebiteľom pocas prvych 12 mesiacov od kupy, moze
predavajuci vybaviť reklamaciu zamietnutím len na zaklade odborneho posudenia; bez
ohľadu na vysledok odborneho posudenia nemozno od spotrebiteľa vyzadovať uhradu
nakladov na odborne posudenie ani ine naklady suvisiace s odbornym posudením.
Pri uplatnení reklamacie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kupy, keď ju
predavajuci zamietol, predavajuci je povinny v doklade o vybavení reklamacie uviesť,
komu moze spotrebiteľ zaslať vyrobok na odborne posudenie. Ak je vyrobok zaslany na
odborne posudenie urcenej osobe, naklady odborneho posudenia, ako aj vsetky ostatne s
tym suvisiace ucelne vynalozene naklady znasa predavajuci bez ohľadu na vysledok
odborneho posudenia. Ak spotrebiteľ odbornym posudením preukaze zodpovednosť
predavajuceho za vadu, moze reklamaciu uplatniť znova. Počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predavajuci je povinny spotrebiteľovi
uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamacie vsetky naklady vynalozene na
odborne posudenie, ako aj vsetky s tym suvisiace ucelne vynalozene naklady.Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predavajuci je povinny potvrdenie o uplatnení reklamacie doruciť spotrebiteľovi ihneď,
ak nie je mozne potvrdenie doruciť ihneď, musí sa doruciť bez zbytocneho odkladu,
najneskor vsak spolu s dokladom o vybavení reklamacie; potvrdenie o uplatnení
reklamacie sa nemusí dorucovať, ak spotrebiteľ ma moznosť preukazať uplatnenie
reklamacie inym sposobom.
Pre urychlenie vybavenia reklamacie kupujuci kontaktuje predavajuceho emailom ci
telefonicky; nasledovne tovar zasle zabaleny do obalu vyhovujuceho preprave spolu s
popisom vady a kopiou dokladu o kupe (prípadne zarucnym 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 vysledku reklamacie bude kupujuci informovany bezprostredne po ukoncení
reklamacneho konania telefonicky a zaroven mu bude doruceny prostredníctvom emailu, resp. spolu s reklamovanym tovarom reklamacny protokol.
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporucane tovar poistiť.
Kupujuci ma pravo na uhradu nevyhnutnych nakladov, ktore mu vznikli v suvislosti s
uplatnením prav zo zodpovednosti za vady.

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je opravneny bez uvedenia dovodu odstupiť od zmluvy do siedmich
pracovnych dní odo dna prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí sluzby.
Odstupením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od zaciatku zrusuje. Predavajuci je povinny
prevziať tovar spať alebo nepokracovať v poskytovaní sluzby, vratiť spotrebiteľovi
najneskor v lehote 15 dní odo dna odstupenia od zmluvy cenu zaplatenu za tovar alebo za
sluzbu alebo preddavok, ktory spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za sluzbu vratane
nakladov, ktore spotrebiteľ vynalozil v suvislosti s objednaním tovaru alebo sluzby
(vratane postovneho, ktore kupujuci zaplatil pre dorucenie tovaru k nemu). Naklady na
vratenie tovaru znasa spotrebiteľ len v tom prípade, ak vyrobok plne zodpovedal
kvalitatívnym poziadavkam a nebol vadny. Prejav vole k odstupeniu od zmluvy zas le (nie
na dobierku) spotrebiteľ na adresu sídla predavajuceho, pre urychlenie celeho procesu
kupujuci kontaktuje predavajuceho prostredníctvom emailu banchem@banchem.sk .
Adresa pre odstupenie 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 ramci zakonnej lehoty na odstupenie od zmluvy bez uvedenia dovodu (7 pracovnych dní
od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ opravneny tovar vyskusať v rozsahu obvyklom pri
nakupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je vsak zodpovedny za znízenie hodnoty
tovaru. Vyskusať teda neznamena zacať tovar pouzívať a takyto pouzívany tovar po
niekoľkych dnoch vratiť. Predavajuci vrati spotrebiteľovi uz zaplatenu kupnu cenu alebo
jej casť v zakonnej 15 dnovej lehote bezhotovostnym prevodom na bankovy ucet urceny
kupujucim, pokiaľ sa zmluvne strany spolu nedohodnu inak.
Vzhľadom k tomu, ze v prípade odstupenia sa zmluva od zaciatku rusí, vratia alebo
nahradia si zmluvne strany vsetky vzajomne prijate plnenia. Pri vratení tovaru so
znízenou hodnotou v dosledku zaobchadzania s ním inym sposobom, nez aky je potrebny
na zistenie jeho povahy, vlastností a funkcnosti, bude spotrebiteľovi vratena iba alikvotna
casť kupnej ceny zodpovedajuca hodnote vrateneho tovaru.
Ak sa predavajuci a spotrebiteľ nedohodnu inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom su:
a) poskytnutie sluzby, ak sa sluzba zacala plniť so suhlasom spotrebiteľa pred uplynutím
lehoty na odstupenie od zmluvy,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluzby, ktorych cena zavisí od pohybu cien na
financnom trhu, ktore predavajuci nemoze ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveneho podľa osobitnych poziadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
urceneho osobitne pre jedneho spotrebiteľa, alebo tovaru, ktory vzhľadom na jeho
vlastnosti nemozno vratiť, alebo tovaru, ktory rychlo podlieha skaze,
d) predaj zvukovych alebo obrazovych zaznamov alebo pocítacovych programov, ktore
spotrebiteľ rozbalil,

e) predaj novín, casopisov a periodickej tlace,
f) loterie a ine podobne hry.
Nemožnosť dodania tovaru
Ak predavajuci nesplní zmluvu, pretoze objednany tovar nemoze dodať alebo sluzbu
poskytnuť, je povinny o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vratiť
cenu zaplatenu za tovar alebo preddavok, ak sa predavajuci a spotrebiteľ nedohodnu na
nahradnom plnení.
Predavajuci vrati spotrebiteľovi uz zaplatenu kupnu cenu alebo jej casť v zakonnej 15
dnovej lehote bezhotovostnym prevodom na bankovy ucet urceny kupujucim, pokiaľ sa
zmluvne strany spolu nedohodnu inak.
Ochrana osobných údajov
IS obchodu je zaregistrovany na urade pre ochranu osobnych udajov SR pod registracnym
císlo: 201 402602. Blizsie podmienky a povinnosti BANCHEM s.r.o. ako prevadzkovateľa
osobnych udajov su uvedene na webovej stranke v casti GDPR- ochrana osobnych udajov.
Kupujuci je povinny uvadzať osobne udaje zhodujuce sa so skutocnosťou, uplne, pravdive
a presne, pricom v prípade akejkoľvek zmeny osobnych udajov takuto zmenu oznami
(bezodkladne, ak je toto rozhodne pre splnenie objednavky) emailom alebo písomne,
alebo takuto zmenu uskutocní v ramci svojho uzívateľskeho uctu.
Informacie o zakazníkoch su spracovavane v sulade so zakonom c. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobnych udajov, v platnom znení. Kupujuci uzatvorením zmluvy a sucasnym
aktívnym potvrdením „Suhlasu so spracovaním osobnych udajov“ pred odoslaním
objednavky, suhlasí so spracovaním a zhromazďovaním osobnych udajov v databaze
prevadzkovateľa; tento suhlas platí az do doby vyjadrenia písomneho nesuhlasu
kupujuceho s tymto spracovaním doruceneho na adresu sídla predavajuceho alebo na
email banchem@banchem.sk. Osobne udaje kupujucich prevadzkovateľ neposkytuje
ziadnej ďalsej osobe, vynimku tvoria externí dopravcovia, ktorym su osobne udaje
poskytovane za ucelom splnenia objednavky, teda dorucenia tovaru kupujucemu.
Uzatvorena zmluva je predavajucim archivovana a je kupujucemu dostupna na
poziadanie.
Orgán dozoru
Dozor nad dodrziavaním povinností predavajuceho voci spotrebiteľovi je Slovenska
obchodna inspekcia, konkretne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
A. Sladkovica 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly vyrobkov a ochrany
spotrebiteľa a pravny odbor, tel. c. 046/5422 771, fax. c.: 046/5420 685.
Záverečné ustanovenia

Tieto obchodne podmienky platia v znení uvedenom na internetovych strankach
www.banchem.sk v den odoslania objednavky kupujucim, ktory ich bezvyhradne prijíma.
Prevadzkovateľ si vyhradzuje pravo na prípadnu zmenu ci doplnenie obchodnych
podmienok.
Tieto obchodne podmienky nadobudaju ucinnosť dna 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.

