
 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.bontonman.sk, ktorého 

prevádzkovateľom je Milenô SK s. r. o., so sídlom Beethovenova 7, 949 11 Nitra , IČO: 51188449, 

zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.44437/N, email: milenosk@gmail.com, kontaktná osoba: Simona 

Laurová, tel. č.: 0908 087 723.  

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a 

kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené 

týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 

250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v 

platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito 

obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.  

 

VYMEDZENIE POJMOV  

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so 

spotrebiteľom.  

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa 

služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.  

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci 

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo 

užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.  

Doručovateľ je spoločnosť Slovenská pošta, a.s. – spoločnosť, ktorej predmetom činností je 

poskytovanie poštových, kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.  

 

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY  

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke 

www.bontonman.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", následne po 

zobrazení nákupného košíka potvrdí objednávku vyplní objednávkový formulár (email, v prípade 

kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a 

vyberie spôsob platby (dobierka). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu 

www.bontonman.sk sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že 

sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.  

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke 

www.bontonman.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky 

predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik 

kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi 

nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu 

cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len 

"kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej 

ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo 

dodávateľov tovaru ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhanie ľudského faktora/ systému.  

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v 

potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.  



Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných 

podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, 

prípadne ju opraviť.  

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani 

kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.  

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru 

vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).  

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 

24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu 

milenosk@gmail.com alebo na tel. čísle +421 908 087 723.  

 

CENY  

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Konečná cena je 

uvedená bez DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke 

https://www.bontonman.sk/doprava-a-platba a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, 

kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.  

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

 

DODACIE PODMIENKY  

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný do najneskôr do 3-5 pracovných dní. Tovar je zasielaný 

prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s..  

Poštovné a balné je 2€ pri doručení Slovenskou poštou.  

 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi a to na dobierku.  

Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení poskytne kupujúcemu príslušnú zľavu.  

 

ZÁRUKA, ZÁRUČNÝ LIST  

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, 

jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred 

uplynutím tejto lehoty.  

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak 

to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.  

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov 

predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku 

záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, 

nespôsobuje to neplatnosť záruky.  

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť 

záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v 

záručnom liste.  

a) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj: 

nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,  

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,  



c) uplynutím záručnej doby tovaru,  

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar  

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,  

 

ZHODA S KÚPNOU ZMLUVOU  

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, 

mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom 

alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže 

ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť 

kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.  

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je 

len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného 

monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.  

 

NEVYZDVIHNUTIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY  

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo 

výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, v prípade že si kupujúci 

objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento 

tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej 

lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), 

podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.  

2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z 

časti.  

 

PREVZATIE TOVARU  

Kupujúci je oprávnený prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky 

poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so 

zástupcom doručovateľa; Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže 

následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád 

tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je 

povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamovaných vád 

mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.  

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou 

(Slovenská pošta) protokol.  

 

REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE  

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.  

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto 

odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak 

tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to 

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  



Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva 

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné 

neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.  

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 

3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje 

zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených 

prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie 

ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má 

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá 

spolu s dokladom o vybavení reklamácie.  

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania 

(odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené 

zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová 

záručná doba od jej prevzatia.  

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť 

reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok 

odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani 

iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 

mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení 

reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok 

zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s 

tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného 

posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, 

môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba 

neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia 

reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne 

vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania 

telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou 

reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí 

doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.  

V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom 

emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu 

vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak 

bol vydaný) na adresu predávajúceho:  

Milenô SK, s.r.o.  

Beethovenova 7 

949 11 Nitra 

 

email: milenosk@gmail.com 


