Obchodné podmienky internetového portálu BIZOL
Slovensko
Názov spoločnosti: Ing. Ľubomír Aláč, , zapísaná v Ţivnostenskom registri Okresného úradu
Lučenec, Číslo ţivnostenského registra: 640-17559.
Ulica a číslo: Píla 69
Mesto a PSČ: 985 53 Mýtna
Štát: Slovenská republika
IČO: 48086819
IČ DPH: SK1120014654
www.bizol.sk

Zodpovedná osoba a kontakt
Ing. Ľubomír Aláč +421 903 457 129, info@bizol.sk

1) O registrácii
"Vyhlasujeme, ţe dáta slúţia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú ani inak
zneuţité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z
internetového obchodu.

2) Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov e-shopBIZOL
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu
uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.bizol.sk . V súlade s § 10 ods. 3
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Ing. Ľubomír Aláč so
sídlom Píla 69, 985 53 Mýtna, IČO: 48086819 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v
registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných uţívateľov počas celého
obdobia registrácie v e-shopeBIZOL na účely registrácie uţívateľov, vedenia databázy
registrovaných uţívateľov, spracovania objednávok, informovania uţívateľov o stave
objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, ţe budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shopeBIZOL, stačí ak svoje
rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@bizol.sk .

BIZOL si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shopeBIZOL, ak nebola za posledných 36
mesiacov zrealizovanáţiadna objednávka. Po zrušení registrácie v e-shopeBIZOL a po
ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údajebezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné
doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu je BIZOL povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia
objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola
objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v
súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o
Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a
sluţieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môţete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite
emailom na info@bizol.sk.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú
vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých
osobných údajov ste povinný spoločnosť Ing. Ľubomír Aláč informovať o ich zmene emailom
na info@bizol.sk.
Beriete na vedomie, ţe osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované
sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Ing. Ľubomír
Aláč ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, ţe osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené
tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania
auditu.
Beriete na vedomie, ţe Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby
upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba
má právo na základe písomnej ţiadosti od Ing. Ľubomír Aláč vyţadovať informácie, odpis a
opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Ing. Ľubomír Aláč.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach
predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a mnoţstvo tovaru v dohodnutej
cene podľa objednávky. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je moţné
zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v
plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku tieţ v prípade, ak sa nemôţe skontaktovať s
kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:
Zasielanie prepravnou službou:
Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar prepravnou sluţbou na adresu, ktorú
Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. Tovar, ktorý je na sklade
predávajúceho bude vyexpedovaný do 48 hodín. Prepravca garantuje doručenie zásielky
kamkoľvek do SR do 5 pracovných dní od objednávky.
V prípade, ţe tovar nebude z objektívnych príčin moţne expedovať do 72 hodín, kupujúci bez
zbytočného odkladu bude informovaný o predpokladanom termíne dodania.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou
tým, ţe zásielka je napr. neúplná alebo viditeľne poškodená . Pokiaľ takto poškodenú zásielku
kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom
protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamţite oznámiť predávajúcemu e-mailom
alebo telefonicky (kontakty predajcu).
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa
povaţuje dodanie tovaru na určené miesto.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru
skontrolovať neporušenosť zásielky.
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
Predávajúci taktieţ dodá spolu stovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyţaduje
povaha tovaru.
Za tovar zodpovedá predávajúci aţ po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa povaţuje za
prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento preberie od doručovateľa.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu
zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom
rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po
zaplatení všetkých škôd prepravcom.
V prípade väčšieho záujmu sa môţe stať, ţe máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný
tovar Vám môţeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za
jeden balík.

5) Záruka a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej
objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy, ktorou je faktúra", ak uţ kupujúci prevzal
tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloţeného dokladu o kúpe.
Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so ţiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť
číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene,
poistený a pouţiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani
inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú
stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
Po splnení podmienok podľa vyššie uvedených bodov týchto Obchodných podmienok a po
obdrţaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky
celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa vyššie uvedených bodov týchto
Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky
a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7) Doručenie a dodacie podmienky .
Všetky zásielky sledujeme aţ do ich doručenia, snaţíme sa tak predchádzať problémom, ktoré
pri doručovaní vznikajú.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:

prepravcom.
Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v
akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priloţte doklad o kúpe. Vţdy prosím pouţite
baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či
inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám
tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to
zvyčajne do 3pracovných dní od obdrţania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma
zníţená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady
Kupujúci môţe kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 Dobierka
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí aţ pri jeho prevzatí od prepravcu. Pri tomto spôsobe
platby sa účtuje Dopravné k cene objednávky, ktoré je zarátané v cene dobierky.
 Individuálny
Individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi
zákazníkmi.

9) Reklamácie
V prípade, ţe tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa
reklamačného poriadku.
Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 4. Obchodných
podmienok.

10) Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na
posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náleţitými dokladmi a popisom
závady, prípadne označeným miestom závady.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Obchodné podmienky sú platné od 01.03.2017 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v
prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti
k dátumu nákupu.

