
Všeobecné obchodné podmienky 
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pistacia.sk je: 
 
Martin Krais 
IČO: 510 420 96 
DIČ: 108 459 8614 
so sídlom: Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná 
zapísaný v Živnostenskom registri č.: 140-21538, OU-SC-OZP-2018/011787-3 
e-mail: evergreen@pistacia.sk 
telefón: +421 903 368 630 
(ďalej len „predávajúci“)  
 
Predávajúci nie je platcom DPH. 
 

Čl.I 
Úvodné ustanovenia 

 
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.pistacia.sk. 
 

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 SR. V prípade, 
ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 
podmienkami najmä zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákonom  
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom 
obchode, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.  

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 
podmienkami najmä zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.  
 

Čl.II 
Vymedzenie pojmov 

 
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára 
predávajúci so spotrebiteľom. 
 
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 
a pod. 
 
Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v 
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje 
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výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či 
obchodovaním s nimi. 
 

Čl.III 
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku 

 
Kupujúci si vyberie produkt/produkty na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na 
internetovej stránke www.pistacia.sk. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo          
"Dať do košíka". Následne sa zobrazí sumár „Môj košík“, kde kupujúci klikne na tlačidlo 
„Môj košík“. Zobrazí sa mu „Môj košík“ kde zvolí spôsob dopravy „Přeprava“ a potvrdí 
objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Zobrazí sa pokladňa „K POKLADNĚ“. 
  
Následne do formuláru „1 Informace pro doručení“ vyplní, e-mail, meno, priezvisko, 
doručovaciu adresu, telefón; v prípade fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej 
osoby vyplní fakturačné údaje (ďalej len „objednávka“). Údaje potvrdí kliknutím na 
tlačidlo „Pokračovat“. 
 
Zobrazí formulár „2 Způsob dopravy“, kde kupujúci skontroluje spôsob vybranej 
dopravy a potvrdí ho kliknutím na tlačidlo „Pokračovat“. 
 
Zobrazí sa formulár „3 Platba“ kde kupujúci zvolí spôsob platby: platba platobnou 
kartou „Kreditní/Debetní karta“ alebo manuálna platba (prevodný príkaz/hotovosť) 
„Manuální platba“. V prípade platby kreditnou kartou kupujúci vyplní potrebné údaje. 
V prípade platby manuálnej platby (prevodný príkaz/hotovosť) sa kupujúcemu zobrazia 
inštrukcie na úhradu. Po zvolení spôsobu platby kupujúci pokračuje kliknutím na 
tlačidlo „Pokračovat“. 
 
Zobrazí sa formulár „4 Kontrola a odeslání objednávky“ kde kupujúci skontroluje všetky 
vyplnené údaje a potvrdí zaškrtnutím svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými 
podmienkami „Všeobecné obchodní podmínky“, Ochranou osobných údajov     
„Zásady ochrany osobních údajů“ a Reklamačným poriadkom „Zásady vrácení zboží“.  
 
Kliknutím na tlačidlo „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ sa stáva objednávka záväznou.  
 
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej 
stránke www.pistacia.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím 
objednávky predávajúcim. O prijatí objednávky a platby predávajúci informuje 
kupujúceho a následne tovar expeduje. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie 
nemá vplyv.  
 
Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť iba na základe dohody oboch zmluvných strán, 
okrem prípadu, kedy nie je možné objednaný tovar dodať predávajúcim. V takom 
prípade môže zmluvu zrušiť predávajúci. 
 
Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane 
predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany 
zrozumiteľnom jazyku. 
 
Kupujúci súhlasí  s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní 
kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných 



prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na 
internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory  a pod.) si hradí kupujúci sám.  

 
Čl.IV 

Platobné podmienky 
 

Kupujúci uhrádza celkovú cenu tovaru „Celkem“. Táto cena obsahuje aj cenu za 
dopravu podľa výberu a všetky dane: 
 
Celkovú cenu tovaru uhrádza kupujúci: 
 
1. platobnou kartou 

alebo 

2. manuálne: 

a) prevodom na účet predávajúceho uvedeného vo formulári „3 Platba“, do 
variabilného symbolu sa uvedie číslo objednávky,  

b) pri osobnom odbere je možné uhradiť cenu tovaru po dohode aj v hotovosti. 

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný celkovú cenu tovaru uhradiť 
ihneď, najneskôr do troch dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celkovej ceny tovaru podľa kúpnej 
zmluvy. 

 
Čl.V 
Ceny 

 
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane všetkých daní. Celková cena tovaru 
„Celkem“ uvádzaná v objednávkovom formulári, je uvedená ako súčet všetkých cien 
za objednané produkty vrátane daní a poplatkov (napr. ceny za dopravu), ktoré musí 
kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.  
 

Čl.VI 
Doprava 

 
ňSpôsob dopravy si volí kupujúci sám a to: 

a) Slovenská pošta, a.s. - osobné vyzdvihnutie na príslušnej pošte, 

b) Zásielkovňa, s.r.o. - osobný odber, 

c) Geis Parcel SK s.r.o. (kurierska služba),  

d) osobný odber tovaru na základe dohody s predávajúcim 

ďalej len „dopravca“. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.VII 
Lehoty, dodacie podmienky 

 
Tovar je doručený podľa výberu kupujúceho prostredníctvom prepravnej spoločnosti 
Geis Parcel SK s.r.o., spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. alebo Slovenskou poštou, a.s. 
Dodacia lehota je spravidla tri až päť (3-5) pracovných dní od pripísania uhradenej 
ceny za tovar na účet predávajúceho.  
 
Ak spotrebiteľ zvolí možnosť osobného odberu cez Zásielkovňu, s.r.o., súčasne 
s potvrdením objednávky ho predávajúci informuje o možnostiach výdajných miest.  
 
Ak sa doba dodania zo závažných skutočností predĺži, bude o tejto skutočnosti 
kupujúci bezodkladne informovaný predávajúcim.  
 
Cena za dopravu pri jednej objednávke je: 
 
 Zásielkovňa s.r.o. -  2,50 EUR 

 Slovenská pošta, a.s. - 2,80 EUR 

 Geis Parcel SK s.r.o. (kurierska služba) - 3,30 EUR 

 osobný odber – bezplatne 

Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní. 

 
Kupujúci je povinný vyzdvihnúť objednané výrobky podľa dohody. Za nevyzdvihnutý 
tovar predávajúci nepreberá zodpovednosť. 
 
Tovar, ktorý sa nedá odoslať v jednej zásielke (napr. z dôvodu objemnosti, 
nadmernej váhy, stavu zásob a pod.) je predávajúcim rozdelený do viacero 
zásielok po dohode s kupujúcim, pričom každá zásielka môže byť zvlášť účtovaná. 
O nutnosti takéhoto postupu informuje predávajúci kupujúceho pred odoslaním 
zásielky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci s týmto postupom nesúhlasí, má 
možnosť  si zvoliť iný druh prepravy alebo odberu. 
 

Čl.VIII 
Kontrola dodávky 

 
Neporušenosť zásielky je kupujúci povinný skontrolovať od dopravcu pri prevzatí za 
prítomnosti doručovateľa. To platí aj pri osobnom odbere.  
 
Pokiaľ je zistený nedostatok - zásielka je poškodená, spíše sa s dopravcom zápisnica 
o poškodení a zásielku kupujúci nepreberie. Na prípadné nedostatky zistené až mimo 
prítomnosti doručovateľa nie je možné brať ohľad. 
 
Ak je dopravcom Slovenská pošta, a.s. v prípade poškodeného alebo chýbajúceho 
tovaru kupujúci reklamuje zásielku u dopravcu - formou reklamačného listu najneskôr 
nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. 
 
Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení, spísaní zápisnice o poškodení alebo 
reklamačného listu kupujúci neodkladne oznámi predávajúcemu. Následne sa 
dohodne na ďalšom postupe.  



Čl.IX 
Záruka a reklamácie 

 
Záručná doba je uvedená na produkte, jeho obale alebo návode na použitie k nemu 
pripojenom. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú 
upravené v Reklamačnom poriadku.  
 
      ČI.X 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru 
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas 
a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  
  
Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu. 
  
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za 
bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  
 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol 
riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má 
právo od zmluvy odstúpiť. 
  
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 
produktu.  
 

Čl.XI 
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

 
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na 

dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom 

(predávajúcim) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma 

subjektmi. V  prípade, ak je spotrebiteľ nespokojný s výsledkom svojej žiadosti 

o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať 

návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené 

prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.  

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim 

je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba 

zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov 

vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam je 

dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-

riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, na ktorý z 

uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti 

 

 

 



Čl.XII 
Odstúpenie od zmluvy 

 
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) 
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.  
 
Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár (Príloha). Spotrebiteľ môže 
odstúpiť od zmluvy písomne e-mailom na evergreen@pistacia.sk alebo uplatniť právo 
na odstúpenie oznamom o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe na poštovú adresu 
predávajúceho. 
 
Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy vystaviť potvrdenie 
o odstúpení od zmluvy kupujúcemu, ak kupujúci použil formulár na odstúpenie od 
zmluvy. 
 
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil 
spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak. V  tejto súvislosti spotrebiteľovi 
nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 
dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov za 
dopravu, poštovné a iných nákladov, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru 
k nemu. 
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ 
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia 
ponúkaný predávajúcim.  

Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť iba za písomne zvlášť 
dohodnutých podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim alebo v súlade so 
zákonom. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je : 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom 
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením 
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, 
a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;  

b) predaj produktu alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien 
na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť 
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; 

c) predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru 
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  

d) predaj produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
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e) predaj produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z 

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal 

bol po dodaní porušený. 

Čl.XIII 
Nemožnosť dodania produktu 

 
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o 
tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 5 dní mu vrátiť celkovú cenu tovaru, ak 
sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Táto doba sa môže 
predĺžiť po vzájomnej dohode. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu bezhotovostným 
prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu 
nedohodnú inak. 
 

Čl.XIV 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod (vrátane 
fotografií propagovaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa 
zaväzuje, že nebude vykonávať žiadné činnosti, ktoré by mohli jemu alebo tretím 
osobám umožniť neoprávneně zasahovat alebo neoprávnene používať (napríklad 
uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace 
internetový obchod bez písomného súhlasu predávajúceho. Prístup a používanie 
internetového obchodu zo strany kupujúceho v súlade s týmito podmienkami je 
bezplatný. 

Kupujúci nie je oprávnený pri používání internetového obchodu používat 
mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, které by mohly mať 
negativny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Internetový obchod je 
možné používať iba v rozsahu, který nie je na úkor predávajúceho ani na úkor práv 
tretích osôb, najmä ďaľších kupujících, a ktorý je v súlade s jeho určením. 

Predávajúci nie je vo vzťahu s kupujúcim vrátane spotrebiteľa viazaný žiadnymi 
kódexami správania.  

Čl.XV 
Záverečné ustanovenia 

 
Orgánom dozoru nad ponukou a predajom produtov a ochranou spotrebiteľa je 
Slovenská obchodná inšpekcia, 
 
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, celá korešpondencia súvisiaca s kupnou 
zmluvou musí býť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou 
poštou, případne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa 
poštovných služieb.  
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných 
podmienok. 
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.08.2019. 



           Príloha 
 
 
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  
 

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy , 
uprednostníme e-mail.  
 

 Komu: Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná, e-mail 
evergreen@ pistacia.sk   
 

 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na 
tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............  
 

 Dátum objednania/dátum prijatia* ..............  
 

 Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............  
 

 Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............  
 

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej 
podobe) ..............  
 

 Dátum ..............  
  
* Nehodiace sa prečiarknite/vymažte.  
  
 


