
           

    VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Svojim zákazníkom ponúkame rýchle a pohodlné vybavenie 
všetkých objednávok. Postupujeme podľa nasledovných 
obchodných podmienok. V prípade nejasností nás, prosím, 
kontaktujte na emailovej adrese info@narodnyantikvariat.sk 
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1. PREDMET ÚPRAVY 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti 

Mgr. Martina Brnčalová – PURNIMA, Na Sihoti 1161/25, 026 01 Dolný Kubín. IČO: 50957791, 

DIČ: 1082940837 (ďalej len PURNIMA) pri nákupe prostredníctvom internetu, na internetovej 

stránke www.narodnyantikvariat.sk  

2. DEFINÍCIE 

1. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem 

nakupovať tovar cez www.narodnyantikvariat.sk a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala 

záväzný objednávací formulár.  

2. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej 

objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej 

osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného 

tovaru. 

3. Záväzný objednávací formulár. Záväzný objednávací formulár je elektronický formulár 

obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska 

a emailová adresa, spôsob platby, spôsob doručenia tovaru do miesta dodania a kúpnu cenu 

objednaného tovaru. 

 

3. NÁKUP TOVARU 

1. Nákup tovaru možno uskutočniť len vyplnením záväzného objednávacieho formuláru na 

internetovej stránke www.narodnyantikvariat.sk a jeho odoslaním.  

mailto:info@narodnyantikvariat.sk


2. Objednávka je zároveň vyjadrením súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými 

podmienkami, čím kupujúci tiež: 

a, vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto 

obchodných podmienok 

b, vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. 

3. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti PURNIMA adresované 

kupujúcemu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie 

objednávky obsahuje celkovú cenu nákupu. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom 

doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť 

spoločnosti neznamenajú potvrdenie objednávky. 

4. Nákup tovaru je uzavretý okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda 

okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom 

uzavretého nákupu tovaru je záväzok spoločnosti PURNIMA dodať kupujúcemu objednaný tovar 

do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň 

kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“). 

4. KÚPNA CENA TOVARU 

1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená na www.narodnyantikvariat.sk, ako aj v potvrdení 

objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene euro. 

2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu 

doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. 

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

4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej 

spolu ako „celková cena“) spoločnosti PURNIMA a to jedným z nasledujúcich spôsobov, 

spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: 

a, platba na účet spoločnosti PURNIMA – IBAN SK52 8360 5207 0042 0618 5985 

b, dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty 

5. Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na účet 

spoločnosti PURNIMA alebo odovzdaním celkovej ceny Slovenskej pošte. 

5. DODACIA LEHOTA 

Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť PURNIMA povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar je 

maximálne 10 dní od potvrdenia objednávky. Tovar väčšinou odosielame nasledujúci pracovný deň 

po uhradení celkovej ceny na bankový účet. Rovnako na druhý deň odosielame tovar aj pri 

dobierke.  

6. MIESTO DODANIA 

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako svoju adresu, ak nie je 

v poznámke uvedené inak.  

 

 

7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA 

Slovenská pošta – doporučená zásielka, 2. triedy. 

Doručenie na 2. pracovný deň od odoslania tovaru. 



8. DODANIE TOVARU 

Záväzok spoločnosti PURNIMA dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru 

kupujúcemu v mieste dodania. Súčasťou objednaného tovaru je faktúra, ktorá zároveň slúži ako 

záručný list. 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za 

vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje náš reklamačný poriadok. Nájdete ho v osobitnom 

súbore.  

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY 

1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania 

objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna 

cena a došlo k odvolaniu objednávky pred jej odoslaním, spoločnosť PURNIMA vráti kupujúcemu 

už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený 

kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. 

2. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy, je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, 

e-mail, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Spoločnosť PURNIMA 

je povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. 

3. V prípade, že tovar bol kupujúcemu odoslaný pred odstúpením od objednávky, je kupujúci povinný 

obratom zaslať tovar späť spoločnosti PURNIMA. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti 

PURNIMA znáša kupujúci. 

4. Po odstúpení od objednávky je spoločnosť PURNIMA povinná: 

a, prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu:  

Mgr. Martina Brnčalová, Na Sihoti 1161/25, 026 01 Dolný Kubín. Odporúčame Vám tovar zaslať 

ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku 

neprevezmeme.  

b, vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od objednávky, všetky platby, ktoré od neho prijala. 

5. Spoločnosť PURNIMA si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia 

tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená 

v dôsledku takého zaobchádzania, spoločnosť PURNIMA vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o 

náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti PURNIMA na náhradu škody 

zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej 

zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť PURNIMA kupujúcemu bankovým prevodom 

na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.06. 2017 

2. Akékoľvek zmeny týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na 
internetovej stránke www.narodnyantikvariat.sk 


