
 

 Všeobecné obchodné podmienky 

 
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PAY s.r.o., so sídlom Martina 
Rázusa 23 A, 010 01 Žilina, IČO: 46 749 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
Sro Vložka číslo: 66349/L, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj 
tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 
Kontaktné údaje predávajúceho: 
 
PAY s.r.o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina, IČO: 46 749 721, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilin, Sro Vložka číslo: 66349/L 
DIČ: 2023565555 
IČ DPH: SK2023565555 
 
 
Prevádzky: 

1. PAY s.r.o. 
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 
Telefón: +421918378082 

2. PAY s.r.o. 
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske 
Telefón: +421908516148 

3. Klubovnička 
Sládkovičova 1429/1.poschodie, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
Telefón: +421915575801 

Email: info@ynak.sk 
 
Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71 
011 79  Žilina 
Tel.: 041 / 763 21 30 
Fax: 041 / 763 21 39 
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 
  
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú 
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú 
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných 
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a 
reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi 
úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.) 

 
Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na 
základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom 
kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na 
základe ich dohody. 



 
Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú 
prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym 
predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. 
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej 
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na 
kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 
 
V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch 
Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných 
podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom 
príslušného súdu. 
  
1. Objednávka 

 
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na 
základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie 
objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke alebo 
prostredníctvom e-mailu, kde spotrebiteľ vyslovene potvrdzuje objednávku. Objednávka 
prostredníctvom e-mailu musí byť potvrdená písomne predávajúcim. Predávajúcim potvrdená 
objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu 
podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.  
Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Objednávka sa robí vyplnením Vašich 
kontaktných údajov, počtu kusov objednávaného tovaru, dodacej adresy a potvrdením funkcie 
označenej “Záväzne objednať”. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na 
vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky). 
Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
 
2. Dodacie podmienky 

 
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a 
prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, do 14 pracovných dní  
od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť po dohode s kupujúcim 
dodacia lehota dlhšia. Tovar expedujeme v pracovné dni obvykle do 72 hodín od prijatia objednávky. 
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje 
dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia je zabezpečená 
prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Dodanie tovaru 
zabezpečujeme po celej Slovenskej republiky. 
 
3. Doprava 
  

1. Osobný odber 
Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri osobnom 
odbere je potrebné zaplatiť za tovar prevodom na účet.  Faktúru ako daňový doklad Vám vystavíme a 
odovzdáme pri preberaní tovaru. 
Osobný odber je možný na prevádzkach po predchádzajúcom telefonickom dohovore: 
 

A. PAY s.r.o. 
       Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 



Telefón: +421918378082 
B. PAY s.r.o. 
       R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske 

             Telefón: +421908516148 
C. Klubovnička 

             Sládkovičova 1429/1.poschodie, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
             Telefón: +421915575801 

 
2. Doporučený list (doručenie je zabezpečené Slovenskou poštou), pri platbe vopred na účet. 

 
3. Dobierka (doručenie je zabezpečené Slovenskou poštou). 

 
Všetky naše zásielky sú starostlivo zabalené, aby sa predišlo ich poškodeniu. Balíky odosielame 
prostredníctvom Slovenskej pošty. 
 
 
1. Platba za tovar 

 
 Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Za tovar môže kupujúci zaplatiť: 
 

1. Platba bezhotovostným prevodom vopred na účet  – SK94 7500 0000 0040 1634 1748 
(kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v potvrdzujúcom maili, 
po odoslaní objednávky. Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť dlžnú sumu na 
základe faktúry, ktorú kupujúcemu zašle predávajúci formou emailu. V prípade, že z 
technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o 
tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade faktúry 
ešte pred jej splatnosťou. Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu.  
Cena doporučeného listu je 2,5€ 
 

2. Dobierkou (v hotovosti na pošte pri prevzatí tovaru). Cena dobierky je 3€ 
  
Faktúra má splatnosť 14 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nebude uhradená do dátumu 
splatnosti, predávajúci má právo objednávku stornovať. 
  
2. Záručná doba 

 
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá 
začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.  
 
Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za: 

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkovi, ak došlo k 
akceptácii objednávky, 

- odoslanie tovaru bez vád, 
- dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej 

akceptácii, 
- priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak. 
-  

Predávajúci nenesie zodpovednosť za: 
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta), 
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, 
- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta), 



 
Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!  

 
Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť 
objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. 
Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané. Bližšie informácie a presné 
podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok. 
 
3. Stornovanie objednávky 

 
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti 
tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný 
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, 
ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom 
plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade 
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený 
účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 
  
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako mu bol tovar 
odoslaný. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 
dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.  
  
4. Informácie o alternatívnom riešení sporov 
  
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom 
na info@ynak.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo 
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo 
alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa 
zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 
391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, 
ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo 
povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, 
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne 
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka 
sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať 
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 
  
5. Záverečné ustanovenia 
 
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú 
formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-
mailových správ. 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi 
predávajúcim a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou 
sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, 
prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných 

http://www.martinus.sk/reklamacie


podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné 
podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť 
dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.martinus.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej 
zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej 
objednávky tovaru. 
 
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito 
obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí. 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2017. 
 

Reklamačný poriadok 
  
Záručná doba na tovar zakúpený v našom internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. 
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo 
poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu 
info@ynak.sk alebo telefonicky v pracovné dni na telefónne čísla uvedené v kontaktoch pri 
jednotlivých prevádzkach. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického 
poškodenia výrobku nemusia byť uznané.  
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte mailom alebo telefonicky. 
Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na jednu z adries našich 
prevádzok, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, 
neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s 
tovarom.  
Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v niektorej z našich prevádzok po predchádzajúcom 
telefonickom dohovore s predávajúcim. 
 
Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo 
telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. 
Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho 
zákonníka (§ 622 a 623).  
 
Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov: 

- výmenou tovaru,  
- vrátením kúpnej ceny tovaru, 
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 
-  

V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, 
a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy 
odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, 
najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku 
reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu 
s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. 
 



 
 
 
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru 
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v 
rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom 
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím 
plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná 
doplnková zmluva s ňou súvisiaca.  
Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v 
podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za 
zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. 
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. 
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na 
jednu z adries našich prevádzok, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar 
nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra). Tovar 
môžete vrátiť aj osobne v niektorej z našich prevádzok. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za 
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s 
vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. 
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a 
nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého 
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a 
funkčnosti tovaru. 
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie 
sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň 
spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania 
tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné 
poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy, 
Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady. 
 


