Obchodné podmienky
Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými
podmienkami:
1. Základné údaje
Obchodné meno: IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo:

Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava

IČO:

35731851

IČ DPH

SK2021410941

Zápis v registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1564/B

Prevádzka 1:

IMPA Šamorín, s.r.o.
Sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín
IČO: 31392938, IČ DPH: SK2020369362

Prevádzka 2:

IMPA Žiar nad Hronom, s.r.o.
Sídlo / Prevádzka: Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062, IČ DPH: SK2020479131

Prevádzka 3:

IMPA Žilina, s.r.o.
Sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina
IČO: 31600115, IČ DPH: SK2020442578

Prevádzka 4:

IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Prevádzka: Janoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 35684046, IČ DPH: SK2020310248

Prevádzka 5:

IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Prevádzka: ul. 1. Mája 3528, 031 04 Bratislava
IČO: 35761768, IČ DPH: SK2020273827

Dodávateľ je platcom DPH.
Prevádzka elektronického obchodu: www.impa.sk

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou IMPA
Bratislava, a.s. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových
stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
Tovar:
Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených
na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť
len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického
obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto
skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako
ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Základné ustanovenia
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým
alebo emailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach
elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
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Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné
od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené
pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti
tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená.
3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.
Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového
potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky
v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom
internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
4. Základné práva a povinnosti predávajúceho

•
•
•

dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu
má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s
faktúrou ako daňovým dokladom
má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5. Základné práva a povinnosti kupujúceho

•
•
•
•
•

podmienkou bezplatného doručenia je objednávka v minimálnej hodnote 50,EUR s DPH
v prípade, že objednávka je v nižšej sume ako 50,- EUR s DPH, a kupujúci platí pri prevzatí
tovaru na dobierku, účtujeme prepravné 6,00 EUR s DPH pri využití pri využití Slovenskej
pošty
kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade
- pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť
náklady na dopravu a manipuláciu vo výške 6,- EUR s DPH
je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom
alebo podpisom ním poverenej osoby
má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými
stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

6. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek
bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky
alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby
v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné
náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné
ako tovar predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie,
platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom
predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Bratislave, aktualizované dňa 1.1.2015
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