
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Obchodné meno:  JUCHO s. r. o. 

Sídlo: Opatovce 153, 913 11 Opatovce 

IČO: 52 232 859 

DIČ: 2120965572 

IČ DPH: SK2120965572 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 

37983/R. 

Zodpovedný vedúci:  Juraj Chorvát 

E-mail:  truckfesttrencin@gmail.com 

Tel. č.: + 421 910 910 647 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup pri 

predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatím organizovaným vyššie uvedenou 

obchodnou spoločnosťou (ďalej aj ako „JUCHO s. r. o.“ alebo „organizátor“ alebo „my“) a sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi JUCHO s. r. o., prípadne v 

mene JUCHO s. r. o. konajúcou inou osobou (ďalej aj ako „predávajúci“), v právnom postavení 

predávajúceho a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení kupujúceho, ktorej 

predmetom bude predaj vstupenky na podujatie predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcemu. 

 

I. VYMEDZENIE POJMOV 

 

1. Podujatie – podujatím je spoločenská akcia kultúrneho charakteru prestavujúca služby 

súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť 

majiteľovi vstupenky v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. 

2. Vstupenka – vstupenka na podujatie je ceninou s konkrétnymi povinnými náležitosťami 

ako sú miesto a čas konania podujatia, čiarový kód alebo QR kód, ktorá umožňuje jej 

držiteľovi vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. 

3. Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek na 

podujatie a prostredníctvom e-shopu organizátora odoslala on-line objednávku 

vstupeniek. Pre účely zákona 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) sa 

spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo 

povolania. 

4. Majiteľ vstupenky – je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže 

zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu 
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predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny 

za vstupenku riadne a včas. 

5. E-shop – je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý 

umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. 

6. Tovar/služba – sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, a to najmä 

vstupenky na podujatie. 

7. QR kód – je dvojrozmerný kód skladajúci sa z bielych a čiernych štvorcových modulov 

zložených do štvorcovej matice obsahujúci v sebe zakódovanú informáciu o vstupenke, 

ktorý je určený na rýchle dekódovanie pomocou na to určeného zariadenia. Po prvom 

overení platnosti vstupenky pomocou QR dekódovacieho zariadenia sa kód znefunkční 

a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na podujatie nie je možné.  

8. Čiarový kód – je strojom čitateľné jedinečné označenie vstupenky skladajúce sa z 

hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Po prvom overení platnosti vstupenky 

pomocou dekódovacieho zariadenia čiarového kódu sa kód znefunkční a jeho ďalšie 

použitie na účely vstupu na podujatie nie je možné. 

 

II. OBJEDNÁVKA 

 

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo 

služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre 

korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a 

zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

2. Vstupenky na podujatie je možné kúpiť on-line, prostredníctvom e-shopu 

prevádzkovaného organizátorom na internetovej stránke www.TruckFest.sk. 

3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda 

objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

4. Vykonaná objednávka je platná 30 dní ak počas nich objednávateľ (kupujúci, zákazník) 

zaplatí za objednaný tovar celú kúpnu cenu. Po márnom uplynutí tejto lehoty bez 

zaplatenia kúpnej ceny sa objednávka považuje za zrušenú. 

5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné 

meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a 

predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením 

objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru. 

6. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s 

potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v 

zmysle bodu 3. tohto článku. 

7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného 

tovaru. 

8. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie 

objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, 

nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak 
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závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej 

moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má 

predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé 

alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny email alebo 

telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 30 

dní. 

9. Organizátor je povinný akceptovať objednávku vstupenky výlučne v prípade, ak 

objednávka obsahuje všetky organizátorom požadované údaje, najmä údaje o 

kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov 

potrebných pre doručenie vstupenky. 

10. Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť tam 

uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných vstupeniek ako aj všetkých 

ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou súvisiacich, 

najmä že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora 

(vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov). Odoslaním objednávky sa 

objednávka stáva pre kupujúceho záväznou a je považovaná za návrh na uzavretie 

zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) s možnosťou odvolania tohto návrhu 

alebo jeho zrušenia len spôsobom uvedeným v uvedenom ustanovení. Jej akceptáciou 

organizátorom dôjde k prijatiu návrhu zmluvy a tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (na 

diaľku) medzi organizátorom ako predávajúcim a v objednávke bližšie identifikovanou 

osobou (fyzickou, právnickou) ako kupujúcim a je tak záväzná aj pre organizátora. 

 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA  

 

1. Za tovar a služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

a) platba priamym prevodom na účet; 

b) platba prostredníctvom platobnej brány; 

c) v hotovosti na mieste podujatia; 

d) v hotovosti na dobierku pri doručení vstupeniek. 

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania 

nákupu. 

3. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. 

 

IV. DODACIE PODMIENKY 

 

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak 

sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

2. Organizátor doručuje objednanú vstupenku kupujúcemu v termíne dodania uvedenom 

na svojej internetovej stránke, inak 



a) najneskôr do piatich (5) pracovných dní od potvrdenia objednávky organizátorom, 

ak sa vstupenka doručuje podľa požiadavky kupujúceho prostredníctvom e-mailu 

ako tzv. HOMEticket, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v odoslanej 

objednávke, alebo 

b) do 30 dní potvrdenia objednávky, inak podľa kapacitných možností organizátora, ak 

ide o štandardnú papierovú vstupenku, doručením prostredníctvom poštového 

podniku alebo kuriérskou službou na adresu kupujúceho uvedenú v odoslanej 

objednávke. 

3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné 

dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. 

4. Pri doručovaní vstupeniek poštou alebo kuriérskou službou je ku kúpnej cene 

vstupeniek pripočítaný poplatok za poštovú prepravu vo výške stanovenej 

predávajúcim, a to podľa spôsobu doručenia vstupenky zvoleného kupujúcim pri 

vyplnení objednávky. 

5. Bezprostredne po doručení vstupenky je kupujúci povinný skontrolovať si správnosť 

údajov vstupenky a jej bezvadnosť, neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú 

organizátorom uznané. 

6. Ak kupujúci požaduje okrem vstupenky aj vyhotovenie iného potvrdenia o kúpe 

vstupenky, je povinný požiadať organizátora o vyhotovenie takéhoto potvrdenia 

bezodkladne po odoslaní objednávky vstupenky, najneskôr však do sedem (7) dní od 

doručenia mu vstupenky. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci, ktorým je organizátor (spoločnosť JUCHO s. 

r. o.) a kupujúci. 

2. Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny vzťah 

(kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia 

zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov a Občianskeho zákonníka. Ak je kupujúcim právnická osoba, na daný právny 

vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Kupujúci je povinný 

a) prevziať objednaný tovar; 

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu; 

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

4. Predávajúci je povinný 

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene; 



b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako 

napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej 

podobe slovenského jazyka. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY 

 

1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na 

ktoré bola zakúpená, t. j. je oprávnený použiť vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. 

Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie majiteľ vstupenky prejavuje svoj súhlas 

s pokynmi organizátora na mieste podujatia a podmienkami, ktoré sa na tieto pokyny 

viažu a/alebo s nimi súvisia. 

2. K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s 

podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného 

stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov, 

bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod. 

3. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb 

predložiť platný preukaz totožnosti a vstupenku na podujatie. 

4. Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a 

zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania 

prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými 

a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky právne predpisy. 

V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora majiteľom 

vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov majiteľom vstupenky si 

organizátor vyhradzuje právo vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek 

protiplnenia z miesta konania podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste 

podujatia. Nárok organizátora na náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je 

dotknutý. 

5. Majiteľ vstupenky dáva uzatvorením kúpnej zmluvy organizátorovi ako aj akýmkoľvek 

tretím osobám, bez nároku na akékoľvek protiplnenie, súhlas na zhotovenie, 

zverejnenie a rozširovanie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, 

obrazového a zvukového záznamu) zhotovenej na podujatí alebo v súvislosti s ním, na 

umelecké účely, reklamné účely organizátora alebo partnerov podujatia a pre tlačové, 

rozhlasové a televízne spravodajstvo. 

6. Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a 

organizátorom deaktivuje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na 

vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej vstupenky, 

ktorá bude príslušným dekódovacím zariadením dekódovaná ako prvá v poradí a tak 

opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu, 

ktorá ju predloží, na vstup na podujatie. 

7. Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka, vstupenka bez QR kódu alebo čiarového 

kódu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení 



takejto vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ 

vstupenky je preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, 

stratou alebo sfalšovaním. 

8. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, 

ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, 

nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť ich 

duplikáty. Vstupenky nie je možné zaradiť ako výhry do súťaži, ďalej ich využívať na 

komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizátora. V prípade 

straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky organizátor nie je povinný kupujúcemu 

vystaviť náhradnú vstupenku. 

 

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez 

akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu alebo 

na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich 

účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na 

náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom vstupeniek/kupujúcim, a to najmä 

v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia 

príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, 

životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb. 

2. Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia 

bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom 

zrušenia podujatia. 

3. Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v 

dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa) podujatia 

z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia. 

4. Organizátor nezodpovedá kupujúcim za nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi, za 

nedoručenie vstupeniek prostredníctvom poštového podniku a/alebo kuriérskej služby 

v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo neúplných údajov potrebných 

pre doručenie zásielky, v dôsledku pochybenia poštovného podniku a/alebo kuriérskej 

služby alebo v dôsledku skutočnosti, že adresát je neznámy, resp. že sa nezdržuje na 

adrese doručenia v čase doručenia. 

 

VIII. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A STORNO KÚPNEJ ZMLUVY 

 

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia 

plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si 

predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v 

momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy 



3. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku 

kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa 

špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. 

 

IX. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE 

SPOTREBITEĽA 

 

1. Spotrebiteľ má na základe § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej 

zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy 

je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

2. Ak chce spotrebiteľ vyššie uvedené právo využiť, je povinný doručiť písomné odstúpenie 

od kúpnej zmluvy osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu 

predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v 

posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v záhlaví týchto VOP. Spotrebiteľ je 

povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet 

zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. Originálom faktúry, 

návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, 

najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. 

).Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar 

zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť 

nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť 

minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou 

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, nakoľko takýto tovar nebude prevzatý. 

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na 

dopravu v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne 

vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, 

avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže 

zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené 

v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z. 

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho 

používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť 

sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu 

odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ 

má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo 

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na 
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alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská 

obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba 

zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom 

hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-

spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-

alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, 

na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa 

obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho 

sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=

SK. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach 

konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

Upozornenie pre spotrebiteľov: Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci umožňuje na 

tejto stránke aj nákup vstupeniek, tieto nie je možné vrátiť v lehote 14 dní odo dňa ich 

doručenia a to v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého 

spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích 

služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, 

poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v 

rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v 

dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. 

 

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v 

súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 

smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely 

plnenia týchto VOP pri korektnom vybavovaní Vašej objednávky. 

2. Viac o nakladaní s osobnými údajmi ako aj informáciu v zmysle č. 13 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.  

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky 

a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade 

zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi 

celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré 
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boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na 

internetovej stránke predávajúceho.  

2. Organizátor je povinný zmenené všeobecné obchodné podmienky a reklamačné 

podmienky zverejniť vždy na svojej internetovej stránke www.TruckFest.sk najneskôr ku 

dňu účinnosti ich zmeny.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné 

podmienky. 

4. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj 

reklamačné podmienky. 

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich 

neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení 

predovšetkým Občianskym zákonníkom, Zákonom č. 102/2014 Z. z. a ostatnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

6. V prípade akýchkoľvek otázok, sťažnosti alebo podnetov je možné kontaktovať 

organizátora e-mailom na e-mailovej adrese truckfesttrencin@gmail.com, telefonicky 

na tel. č. + 421 910 910 647 alebo písomne na adresu JUCHO s. r. o., Opatovce 153, 913 

11 Opatovce. 

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú 

platnosť a účinnosť 1. marca 2022. 

 

PRÍLOHA Č. 1 K VOP 

REKLAMAČNÉ PODMIENKY  

 

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je 

vlastníctvom kupujúceho. 

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci 

si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v 

zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa 

poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa 

v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 

102/2014 Z. z., Občianskeho zákonníka ako aj týchto reklamačných podmienok. Ak 

kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a záručná doba je 1 rok. Záručná doba 

začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od 

predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. 

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po 

zistení vady. 

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: 
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a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený 

v návode na používanie, 

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou 

vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, 

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi 

alebo iným porušením záručných podmienok. 

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho 

časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno 

považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na 

dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, 

aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať 

doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu 

dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný 

formulár spolu s dokladom o kúpe. 

(https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné 

zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení 

reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej 

doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch 

do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa 

vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci 

ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie 

reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po 

uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od 

kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru 

za nový. 

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: 

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, 

riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže 

požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak 
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tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru 

alebo závažnosť chyby,  

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, 

má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

(vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny. 

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním 

reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, 

písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) 

je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže 

poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. 

Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. 

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných 

podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez 

predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 

14. Kontakt: JUCHO s. r. o., Opatovce 153, 913 11 Opatovce, truckfesttrencin@gmail.com, 

tel. č. +421 910 910 647. 
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