
 

 

Obchodné podmienky 
 

spoločnosti Démos trade, a.s., so sídlom Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 

718 00, IČO: 25397478, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v 

Ostrave, v oddieli B, vložke 1921 

 

 

1. Predmet úpravy 

 

1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na záväzky medzi spoločnosťou Démos trade, 

a.s. v postavení predávajúceho a právnickými i fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi 

alebo sa podľa zákona za podnikateľa považujú, v postavení kupujúceho (spolu ďalej tiež 

len strany), v rozsahu, v ktorom záväzok strán nie je upravený samostatnou zmluvou o 

podmienkach predaja tovaru.  

 

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú najmä spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv, ako aj 

spôsob plnenia a úhrady kúpnej ceny a postup kupujúceho pri uplatňovaní nárokov z chýb 

tovaru. 

 

 

2. Registrácia kupujúceho 

 

2.1 V rámci registrácie zákazníka do elektronického objednávkového systému (ďalej len 

EOS) si zákazník určí prihlasovací identifikačný kód a systém mu priradí jedinečnú URL 

adresu pre vytvorenie prístupového hesla. Tieto údaje sú zaslané na e-mailovú adresu 

zadanú pri registrácii. Zákazník je povinný zaistiť, že prihlasovacie heslá používateľov 

budú uchované v tajnosti. Za akékoľvek zneužitie hesla neoprávnenou osobou nesie 

zodpovednosť.  

 

2.2 V prípade, že kupujúci požiadal o registráciu bez využitia EOS, predávajúci ho, ak ho 

zaregistruje, písomne či telefonicky kontaktuje a oznámi mu dátum, od ktorého bol 

zaregistrovaný a tým oprávnený v súlade s týmito obchodnými podmienkami objednávať 

si u predávajúceho tovar.  

 

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv 

 

a) Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv s využitím EOS predávajúceho 

 

3.1 Kupujúci sa prostredníctvom svojho zákazníckeho identifikačného kódu a prihlasovacieho 

hesla prihlási do EOS predávajúceho a vyplní objednávku, ktorú prostredníctvom EOS 

odošle predávajúcemu. Odoslaním objednávky je pre kupujúceho obsah objednávky 

záväzný, vr. ceny tovaru uvedenej v EOS (vr. prípadnej ceny dopravy).  

 

3.2 Ak predávajúci rovnako prostredníctvom EOS potvrdí prijatie objednávky, týmto 

potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

 

b) Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv bez využitia EOS 

 

3.3 Kupujúci písomne, telefonicky, osobne, faxom či prostredníctvom elektronickej pošty 

objedná dodanie tovaru u predávajúceho, pričom pre kupujúceho je záväzný obsah 



 

 

objednávky vr. ceny tovaru uvedenej v cenníku predávajúceho (vr. prípadnej ceny 

dopravy). 

 

3.4 Ak predávajúci telefonicky či prostredníctvom elektronickej pošty potvrdí prijatie 

objednávky, týmto potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dôjde k uzatvoreniu 

kúpnej zmluvy. 

 

 

 

4. Spôsob a miesto plnenia 

 

4.1 Tovar objednaný kupujúcim v súlade s týmito obchodnými podmienkami dodá 

predávajúci kupujúcemu buď prostredníctvom tzv. zásielky na dobierku, alebo s použitím 

vlastného rozvozu, príp. odovzdá kupujúcemu osobne vo svojej prevádzke.  

 

4.2 Miestom plnenia bude adresa v kúpnej zmluve, typicky uvedená kupujúcim v objednávke, 

pokiaľ ju predávajúci prijme.  

 

4.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím alebo 

omeškaním s prevzatím.  

 

4.4 Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru v prípade, že konkrétna dodávka podľa 

čiastkovej kúpnej zmluvy (či už úplne alebo čiastočne) závisí na subdodávke 

predávajúcemu od jeho subdodávateľa; o dobu omeškania subdodávateľa sa predlžuje 

doba dodania tovaru predávajúcim. Ak predávajúci z tohto dôvodu nedodá kupujúcemu 

tovar ani do 60 dní po dohodnutom termíne dodania, je kupujúci oprávnený výlučne od 

čiastkovej kúpnej zmluvy písomne odstúpiť, pokiaľ mu tovar nebol už dodaný alebo ak 

mu predávajúci neoznámil, že má k dodaniu v najbližšej dobe už prísť. 

 

4.5 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií o stave objednávky a dodaním tovaru na e-

mailovú adresu alebo formou SMS služby na telefónne číslo kupujúceho. 

 

 

 

5. Kúpna cena a jej splatnosť 

 

5.1 Spolu s cenou za tovar kupujúci uhradí tiež DPH v príslušnej výške a prípadne cenu 

dopravy (ďalej spolu len kúpna cena). Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru 

kupujúcim. 

 

5.2 Ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s kupujúcim mimo EOS, predávajúci vystaví daňový 

doklad (faktúru), ktorým vyúčtuje kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, pričom táto 

faktúra bude pripojená k zásielke tovaru. Ak bude dodanie plnené tzv. zásielkou na 

dobierku, zaplatí kupujúci kúpnu cenu proti prevzatiu tovaru.  

 

5.3 Fakturácia, zápočty 

a) Predávajúci vystaví daňový doklad tak, že tento najneskôr do 2 pracovných dní od 

dodania tovaru umiestni na svojom portáli EOS tak, aby k nemu mal prístup kupujúci za 

použitia svojho zákazníckeho identifikačného kódu a hesla. Kupujúci je potom povinný 

sám si tento daňový doklad na EOS sprístupniť a vytlačiť na účely svojho účtovníctva. 

Kúpna cena za tovar je v tomto prípade splatná najneskôr do dňa uvedeného na daňovom 



 

 

doklade bez ohľadu na to, či a kedy si v súlade s touto zmluvou kupujúci sprístupní a 

vytlačí daňový doklad z portálu EOS. 

 

b) Započítavanie vzájomných pohľadávok  

 

V prípade, že predávajúci a kupujúci budú mať voči sebe vzájomné splniteľné 

pohľadávky, zjednávajú, že v ak nie je ďalej uvedené inak, sú oprávnení tieto pohľadávky 

proti sebe započítať iba dohodou. V takom prípade predávajúci vystaví v EOS návrh 

dohody o započítaní vzájomných pohľadávok a kupujúci, ktorý sa prostredníctvom svojho 

zákazníckeho identifikačného kódu a prihlasovacieho hesla prihlási do EOS, túto dohodu 

akceptuje tzv. odkliknutím, čím predávajúcemu potvrdí uzavretie tejto dohody. 

Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne započítať svoju i nesplatnú pohľadávku proti 

pohľadávke kupujúceho, a to aj e-mailom alebo tak, že predávajúci vystaví v EOS návrh 

dohody o započítaní vzájomných pohľadávok, ktorý kupujúci neakceptuje vyššie 

uvedeným spôsobom do piatich pracovných dní od vystavenia; účinky zápočtu nastávajú 

márnym uplynutím tejto lehoty. 

 

c) Potvrdenie obdržania a súhlas s vystaveným dobropisom 

 

Pre prípad, že predávajúci kupujúcemu vystaví daňový dobropis, u ktorého musí 

preukázať predávajúci doručenie kupujúcim podľa Zákona o DPH, strany zjednávajú, že 

kupujúci potvrdí prijatie dobropisu prostredníctvom EOS. V takom prípade predávajúci 

vystaví v EOS daňový dobropis a kupujúci, ktorý sa prostredníctvom svojho zákazníckeho 

identifikačného kódu a prihlasovacieho hesla prihlási do EOS, potvrdí prijatie tohto 

dobropisu tzv. odkliknutím, čím predávajúcemu potvrdí prijatie dobropisu a súhlas s jeho 

vystavením. 

 

Predávajúci je ďalej oprávnený zaslať dobropis tiež e-mailom kupujúcemu. Kupujúci sa v 

takom prípade zaväzuje odoslať predávajúcemu späť potvrdenie doručenia dobropisu. 

 

d) Zasielanie daňových dokladov prostredníctvom e-mailu 

 

Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním daňových dokladov (faktúr, dobropisov) e-mailom. 

E-mailovú adresu pre zasielanie daňových dokladov oznámi predávajúcemu 

prostredníctvom systému EOS. 

 

6. Zodpovednosť za chyby tovaru 

 

6.1 Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa chyba stane zjavnou až po tejto 

dobe. 

 

6.2 Kupujúci je povinný si tovar prezrieť ihneď po jeho prevzatí a zjavné chyby nahlásiť 

predávajúcemu (resp. prepravcovi), príp. tovar neprevziať.  

 

6.3 Ak sa stane chyba zjavnou až po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, je 

kupujúci povinný takúto chybu písomne oznámiť predávajúcemu a uplatniť svoje nároky 

z chýb, bez zbytočného odkladu po tom, čo takúto chybu zistil, či pri vynaložení odbornej 

starostlivosti zistiť mohol (najneskôr však do 3 dní). Oznámenú voľbu nároku už kupujúci 

nemôže bez súhlasu predávajúceho zmeniť. 

 



 

 

6.4  Kupujúci nemá práva z chybného plnenia predávajúceho, pokiaľ ich neuplatní včas. Bez 

ohľadu na predchádzajúcu vetu, nemá kupujúci práva z chybného plnenia, ak ich 

neuplatní do šiestich mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na tovare. 

 

6.5 Ak dostane predávajúci od kupujúceho písomné alebo telefonické oznámenie o chybách 

tovaru a uplatnení nárokov kupujúceho z chýb tovaru, je povinný toto oznámenie preveriť, 

k čomu sa kupujúci zaväzuje poskytnúť mu všetku potrebnú spoluprácu. Výsledok 

preverovania oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní od 

doručenia oznámenia o chybách s tým, že ak predávajúci uzná, že nárok kupujúceho je 

oprávnený, učiní v tej istej lehote nevyhnutné opatrenia vedúce k uspokojeniu nároku 

kupujúceho z chýb tovaru. 

 

6.6 Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru, ako aj podmienky vrátenia tovaru, ktorý nemá 

chyby, (vr. príp. manipulačných poplatkov) sú dodatočne k týmto podmienkam upravené 

v reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných 

podmienok ako príloha č. 1. 

 

6.7 Kupujúci sa vzdáva svojich práv na náhradu ujmy spôsobenej chybou tovaru, a to v 

maximálnom rozsahu povolenom dispozitívnymi ustanoveniami zákona (tzn. okrem ujmy 

spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, ujmy na prirodzených právach človeka 

a ujmy spôsobenej slabšej strane); tým nie sú dotknuté práva kupujúceho z chýb tovaru 

podľa dohody medzi zmluvnými stranami. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa kupujúci 

vzdáva všetkých prípadných práv na náhradu nemajetkovej ujmy, ušlého zisku a 

akejkoľvek ďalšej nepriamej ujmy spôsobenej chybou tovaru. Zmluvné strany výslovne 

vylučujú použitie § 1924 občianskeho zákonníka ČR. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Vylučuje sa použitie § 1799 a 1800 občianskeho zákonníka ČR. 

 

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi. Bližšie informácie sú k dispozícii na 

https://www.demos-trade.sk/privacy-policy. 

 

7.3 Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením jeho noriem 

medzinárodného práva súkromného. Ustanovenia zákona upravujúce pomery medzi 

stranami majú prednosť pred obchodnými zvyklosťami. 

 

7.4 Kupujúci prehlasuje, že túto zmluvu uzatvára ako podnikateľ a odborník v odbore 

činností, do ktorého spadá tovar, ktorý ním má byť na základe tejto zmluvy nakupovaný. 

Kupujúci na seba berie nebezpečenstvo zmeny okolností. 

 

7.5 Tieto podmienky platia do tej doby, než kupujúci prijme nové znenie podmienok, a to aj 

len vystavené predávajúcim v EOS. Prijať toto nové znenie za kupujúceho je oprávnená 

akákoľvek osoba, ktorá je oprávnená uzatvárať za kupujúceho kúpne zmluvy s 

predávajúcim (v EOS oprávnenie na odoslanie objednávky). 

https://www.demos-trade.sk/privacy-policy


 

 

Príloha č. 1 

 

Reklamačný poriadok  

spoločnosti Démos trade, a.s.,  
so sídlom Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, IČO: 25397478, 

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, v oddieli B, vložke 

1921 
 
 

Reklamačný poriadok stanovuje postup pri uplatnení nárokov z chýb tovaru 

zakúpeného zákazníkmi - podnikateľmi. Týka sa reklamácií z dôvodu kvality, druhu alebo 

počtu dodaného tovaru a podmienok, za akých je možné vrátenie tovaru, ktorý nemá chyby. 

 

 

I. 

 

Pri prevzatí tovaru je nutné zásielku riadne skontrolovať, zvlášť ak sa jedná o krehký 

tovar ako hliníkové rámčeky, drezy, dvierka, svetelné police a pod. Ďalej je nutné 

skontrolovať počet nákladových kusov zásielky. Pri tovare zasielanom cez zásielkový obchod 

je nutné v prípade nezodpovedajúceho počtu nákladových kusov zásielky uviesť výhradu do 

doručovacieho listu. Pri tovare dodávanom z prevádzkarne je v takomto prípade nutné spísať 

reklamačný protokol. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, potvrdzuje svojím podpisom prevzatie 

zásielky bez výhrad. V prípade akéhokoľvek poškodenia prepravného obalu je nutné s 

prepravcom písomne spísať výhradu k prevzatiu zásielky, následne vykonať kontrolu obsahu 

tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru spísať s prepravcom reklamačný protokol. 

 

Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní 

od doručenia zásielky, tak aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. 

 Reklamáciu zakúpeného tovaru cez zásielkový obchod je možné uplatniť telefonicky 

na tel. čísle 596 223 470, písomne faxom na 596 223 471, e-mailom na reklamace@demos-

trade.com, prípadne prostredníctvom EOS. Miestom pre uplatnenie reklamácie zakúpeného 

tovaru cez zásielkový obchod je prevádzka v Ostrave, na ulici Škrobálkova 630/13. 

Reklamáciu tovaru zakúpeného na prevádzkarňach je možné uplatniť osobne, 

telefonicky alebo e-mailom v príslušnej prevádzkarni, kde bol tovar zakúpený, prípadne 

prostredníctvom EOS. Kontakty sú zverejnené na www.demos-trade.com. 

 

Pri nahlásení reklamácie je nutné uviesť číslo faktúry (prípadne variabilný symbol, 

číslo dodacieho listu), kód a názov sortimentu, reklamovaný počet, dôvod reklamácie (u 

chybného tovaru špecifikovať, akým spôsobom sa chyba prejavuje) a požiadavku na spôsob 

vybavenia reklamácie (výmena, dobropis, toto sa netýka tovaru, ktorý podlieha oprave). 

 

 Ak vyžaduje reklamácia posúdenie tovaru, ktorý bol zakúpený cez zásielkový 

obchod, sprostredkuje zákaznícke centrum vrátenie tovaru prostredníctvom prepravnej 

spoločnosti.  

Ak reklamácia vyžaduje posúdenie tovaru zakúpeného na prevádzke, zaisťuje jeho 

vrátenie kupujúci. Kupujúci sa môže obrátiť na príslušnú prevádzkareň a dohodnúť sa na 

možnostiach spätnej dopravy tovaru. Za správne naloženie tovaru do auta je zodpovedný 

kupujúci. 

 

Tovar k vráteniu späť musí byť kompletný (pokiaľ nie je dohodnuté inak), vo 

vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám daného tovaru, 

../04%20Translated/sk-SK/reklamace@demos-trade.com
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najlepšie v pôvodnom obale, a musí byť pred vrátením skladovaný tak, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu. Pokiaľ bude s tovarom manipulované pomocou vysokozdvižného vozíka, musí 

byť tovar uložený na preložkách a to tak, aby nedošlo k poškodeniu pri manipulácii.  

 

Ak sa vracia tovar, ktorý bol dodaný samostatne na palete, je potrebné tento tovar 

poslať späť dostatočne zabalený a upevnený na palete a pred odoslaním je nutné zaistiť 

fotodokumentáciu tovaru bez obalu aj v obale. 

Ak sa tovar vracia zabalený v originálnom obale od výrobcu, nesmie byť obal nijakým 

spôsobom popísaný, a všetky písomnosti je nutné vložiť do obalu. 

 

 

II. 

Podmienky vrátenia tovaru, ktorý nemá chyby 

 

Zakúpený tovar môže byť vrátený len pod podmienkou, že bol nepoužitý, nenarezaný, 

nepoškodený, vrátane príslušenstva, v pôvodnom obale a vhodný pre ďalší predaj. Možnosť 

vrátenia tovaru, ktorý nemá chyby, sa vzťahuje iba na skladový sortiment. 

Tovar zakúpený cez zásielkový predaj vracia kupujúci na svoje náklady na adresu 

prevádzky Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, Ostrava-Kunčičky, 718 00.  

Tovar zakúpený v prevádzkarni vracia kupujúci do príslušnej prevádzkarne, kde tovar 

zakúpil. Kontakty na prevádzkarne sú zverejnené na www.demos-trade.com. 

Sprostredkovanie dopravy je možné v zákazníckom centre alebo v prevádzkarni 

telefonicky alebo písomne, podľa toho, kde bol tovar zakúpený, či v prevádzkarni alebo cez 

zásielkový obchod.  

Pri vrátení tovaru do 3 pracovných dní od dodania nie sú kupujúcemu účtované žiadne 

poplatky. Od 4 do 30 kalendárnych dní od dodania je účtovaný manipulačný poplatok vo 

výške 10% z ceny vráteného tovaru. Vrátenie tovaru po uplynutí 31 kalendárnych dní je 

možné len po schválení predávajúcim, manipulačný poplatok v takom prípade činí 30% z 

ceny vráteného tovaru. 


