
Obchodné podmienky  
  

Základné informácie  

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom 
webstránky www.akonaweb.sk (ďalej len „e-shop“) medzi predávajúcim a kupujúcim podľa 
Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.  

Predávajúcim je: Notna, s. r. o., Okružná 100/15, 02204 Čadca. IČO 53947983, DIČ 
2121532941. Tel. 915 856 255, e-mail: info@akonaweb.sk. Firma zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 77739/L.   

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo 
povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb.  

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 
71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.  

  

Objednávka a uzavretie zmluvy  

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy 
podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu 
zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.  

Predmetom predaja v e-shope predávajúceho je elektronický (digitálny) obsah - dáta 
vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe nedodávané na hmotnom nosiči a 
poskytnutie prístupu k takémuto obsahu (ďalej len „produkt“),  

  

Ceny tovaru  

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je 
platiteľom DPH.   

Právo na využívanie zakúpeného produktu má len kupujúci. Bez súhlasu predávajúceho 
kupujúci nesmie poskytnúť prístupové údaje k zakúpenému produktu tretej osobe. Kupujúci 
musí chrániť prístupové údaje k zakúpenému produktu pred stratou alebo zneužitím.  

Zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúci získava prístup k digitálnemu obsahu, ktorý 
nesmie ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a 
nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpené 
produkty môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t.j. nie na komerčné využitie 
alebo ďalší predaj).  

  

Platba za tovar  

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný produkt alebo službu nasledujúcimi spôsobmi:  



• platba online zabezpečenou bránou GoPay  

• platba vopred bankovým prevodom - IBAN: SK55 8330 0000 0024 0202 1161  

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za 
objednaný produkt.  

  

Dodanie tovaru  

Digitálny produkt (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za 
dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu. 
Predávajúci poskytne tieto prístupové údaje do 24 hodín od pripísania platby na účet 
predávajúceho.  

  

Reklamačný poriadok   

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt alebo služba počas používania 
kupujúcim.   

Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od dodania produktu kupujúcim.  

Ak má produkt alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola 
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu 
odstrániť.  

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt alebo služba 
mohli riadne užívať ako produkt či služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu 
produktu alebo služby za iný produkt či službu 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 produkt či službu 
riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z 
ceny produktu alebo služby.  

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla alebo na 
emailovej adrese predávajúceho.   

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opravou produktu 
alebo služby, výmenou produktu alebo služby za iné, vrátením kúpnej ceny produktu alebo 
služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo služby, písomná výzva na 
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.  

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v 
zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v 
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu 
produktu 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 



kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu alebo služby za 
iný produkt.  

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je 
reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie 
doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie 
reklamácie iným spôsobom.  

  

Vrátenie produktu – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu  

Predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, pri ktorom 
kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní 
okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez 
vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca 
právo na odstúpenie od zmluvy.  

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo 
bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že 
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže 
kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom 
nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na 
https://www.akonaweb.sk/Uploads/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf  

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od 
zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.  

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní 
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. 
Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.   

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu 
prístup k využívaniu produktu.  

  

Alternatívne riešenie sporov  

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu 
(napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské 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. 
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR 



www.mhsr.sk. 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 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm  

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.  

  

Ochrana osobných údajov  

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, 
adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.  

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o 
ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie 
spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme 
predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.  

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, 
ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom 
obchode.  

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke 
internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.  

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.  

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie 
newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho 
súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú 
meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na 
marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na 
emailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje 
využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú 
zverejnené. Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii 
informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.  

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:  

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,  

• informácie o spracúvaní osobných údajov,  

• zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,  



• opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel 
spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce  

osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.  

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:  

• spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,  

• využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom 
styku,  

• poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.  

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať 
Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.  

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať 
na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod 
môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, 
jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na 
zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu 
internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení 
vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil 
ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového 
obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby 
alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.  

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze:  

www.akonaweb.sk/Uploads/ochrana-osobnych-udajov.pdf  


