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Všeobecné obchodné podmienky (VOP) SIKO KÚPEĽNE a.s.

Tieto všeobecné obchodné podmienky SIKO KÚPEĽNE a.s. (ďalej len „VOP“) stanovujú podmien-
ky nákupu medzi prevádzkovateľom internetového obchodu SIKO KÚPEĽNE a.s., prevádzkovateľom 
predajní SIKO KÚPEĽNE a.s. (ďalej len „predávajúci“ alebo „podnikateľ“) a zákazníkom (ďalej len „ku-
pujúci“). Bližšie informácie o predávajúcom nájdete na stránke www.siko.sk. Všetky zmluvné vzťahy 
sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Obči-
ansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a so 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov“).

Ochrancom práv kupujúcich a ich spokojnosti je ombudsman SIKO KÚPEĽNE a.s., kontaktné údaje: 
ombudsman@siko.cz, SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom na adrese: Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava.

Tieto VOP platia od 1. 5. 2018.

1 Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci 
so spotrebiteľom.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci 
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúci – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je pri uzatváraní kúpnej zmluvy povinná 
predávajúcemu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu včas a včas a riadne prevziať tovar.

Kúpna zmluva – je zmluva, na základe ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť tovar kupujúcemu 
odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – je zmluvná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, 
upravená týmto dokumentom (vrátane reklamačného poriadku) a relevantné informácie obsiahnuté 
v jednotlivých sekciách internetového obchodu, na  internetových stránkach a v prevádzke. Kupujúci 
súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase odoslania svojej objednávky 
alebo ústnej dohody v prevádzke a je nimi viazaný od času uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všeobecné 
obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy. SIKO KÚPEĽNE a.s. používa 
na niektoré svoje aktivity osobitné kúpne zmluvy, ktoré sa viažu na predaj tovaru na objednávku, 
zhotovenie diela. Tieto ďalšie zmluvy spresňujú VOP a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
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2 Objednávka

a) Objednávku je možné uskutočniť online košíkom, e-mailom, telefonicky alebo ústne v prevádzke. 
Akákoľvek forma objednávky je záväzná.

b) Objednaním tovaru kupujúci akceptuje tieto VOP a reklamačný poriadok vystavený predávajú-
cim.

c) Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu údaje potrebné na úspešné splnenie objednávky.
d) Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim.
e) Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny a prevzatí to-

varu.

2.1 Práva a povinnosti predávajúceho

a) Predávajúci má povinnosť informovať kupujúceho o všetkých dôležitých údajoch o tovare, dani-
ach a poplatkoch alebo ďalších nákladoch.

b) Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, ako aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožní ku-
pujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo na tovar v súlade so zmluvou.

c) Predávajúci je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade s údajmi, ktoré poskytoval kupujúcemu pred 
uzatvorením zmluvy. Údaje možno meniť, len ak sa na nich strany výslovne dohodnú, inak platí 
obsah priaznivejší pre kupujúceho. Predávajúci vydá kupujúcemu bezprostredne po uzatvorení 
zmluvy aspoň jedno jej vyhotovenie. 

d) Predávajúci upozorní kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy na chyby veci, o ktorých vie.
e) Predávajúci  je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s 

dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. 

2.2 Práva a povinnosti kupujúceho

a) Kupujúci je povinný uviesť predávajúcemu osobné údaje potrebné na úspešné plnenie objednáv-
ky.

b) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru a tovar prevziať.
c) Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru vrá-

tane úžitkov súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo, skôr ako 
sa mu tovar odovzdá, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. Pri 
uzatvorení zmluvy s odkladacou podmienkou prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na 
kupujúceho najskôr dňom splnenia podmienky.

d) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na 
veci a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve.

e) Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla spoločnosti, resp. e-mailom 
na adrese: ombudsman@siko.cz, SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava. Kupujúci, 
ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je 
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že 
predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebi-
teľských sporov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom rieše-
ní spotrebiteľských sporov“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť 
podľa prvej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 
Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené 
v ust. § 11 a nasl. zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Na riešenie sporov 
môže kupujúci – spotrebiteľ využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na tomto odkaze: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
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2.3 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou
 prostriedkov komunikácie na diaľku

a) Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, 

uvedené v ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov, je kupujúci oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy 
uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
do 14 dní odo dňa
I. prevzatia tovaru, v prípade zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru,
II. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
III. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie uvedené v ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o 
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov až dodatočne, najneskôr 
však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predošlého 
bodu, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci 
dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie uvedené v ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona o 
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov ani v dodatočnej lehote 
uvedenej v predchádzajúcom bode, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 12 mesiacoch 
a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu a) tohto 
článku.

b) Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia oso-
ba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa
1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia 

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného 

dielu alebo posledného kusu,
3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného 

tovaru.
c) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia 

lehoty na odstúpenie od zmluvy.
d) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci 
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie 
od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak bola služba úplne poskytnutá,

2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom 
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ktorý nastal počas plynutia lehoty na odstúpenie 
od zmluvy,

3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na 
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
5. predaj tovaru 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,
6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoj charakter po dodaní neoddeliteľne zmiešaný 

s iným tovarom,
7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom 

ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, 
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
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8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; 
to neplatí pre zmluvy o službách a pre zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako 
náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak sa uzavreli počas návštevy 
predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh 
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 
nedodávaných v ochrannom obale,

11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel, než je ubytovanie, preprava tovaru, nájom 
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s 
činnosťami v rámci voľného času a podľa zmluvy sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto 
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie 
začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že 
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

e) Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto 
zmluvy informovať na adrese SIKO KÚPEĽNE a.s., so sídlom na adrese: Galvaniho 16B, 821 04 
Bratislava alebo na e-mailovej adrese: shop@siko.sk, príp. telefonicky na čísle +421 220260260 
(Po-Pi 8 hod. – 16:30 hod.). Môžete využiť formulár uvedený nižšie, nie je to však podmienka na 
uplatnenie odstúpenia od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak 
sa oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslalo predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

f) Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní 
odo dňa, keď mu prišlo oznámenie o odstúpení od zmluvy od kupujúceho, všetky platby, ktoré 
od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých 
v dôsledku spôsobu dodania, ktorý si zvolil kupujúci a ktorý je iný než najlacnejší ponúkaný 
spôsob štandardného dodania predávajúceho). Na vrátenie platieb použije predávajúci rovna-
ký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ 
kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. 
Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru alebo ak kupujúci preukáže, že tento to-
var odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, je kupujúci povinný poslať späť alebo odovzdať na 
adrese SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, prípadne sa na mieste jeho pre-
daja dohodnúť na e-mailovej adrese shop@siko.cz alebo na telefónnom čísle +421 220260260  
(Po – Pi, 8:00 hod. – 16:30 hod.).

g) Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 
lehoty.

h) V osobitných prípadoch, keď tovar nemožno vrátiť poštou, ako je bežné, sa odovzdanie tovaru a 
náklady navyše dohodnú individuálne. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré 
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potreb-
ného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
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VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Dobrovoľný záväzok SIKO KÚPEĽNE a.s.

Kupujúci môže bez udania dôvodu vrátiť akýkoľvek kúpený tovar do 14 dní v prevádzke 
predávajúceho po predložení dokladu o kúpe. Táto možnosť sa nevzťahuje na tovar objednaný na 
zákazku prostredníctvom kúpnej zmluvy v prevádzke a zaplatenej zálohy. Tovar je potrebné vrátiť 
nepoškodený, v pôvodnom obale s príslušenstvom a so všetkými dokladmi. Predávajúci si vyhradzuje 
právo v odôvodnených prípadoch (silne znečistený tovar, stav tovaru nezodpovedá vyskúšaniu, stav 
tovaru predstavuje hygienické riziko) vrátený tovar odmietnuť.

4 Reklamácia

Reklamácie si možno uplatniť v súlade s  ust. § 619 a násl. Občianskeho zákonníka a s ust. § 18 zá-
kona o ochrane spotrebiteľa počas celej záručnej lehoty, a to buď priamo na adrese predávajúceho, 
alebo u osoby, ktorá je uvedená v záručnom liste ako osoba oprávnená na vybavenie reklamácie.

Reklamácia zásielky, t. j. poškodenie alebo iné nezrovnalosti pri preprave a doručení, odporúčame 
uplatniť bezprostredne po prevzatí od prepravcu a  bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V záujme 
rýchleho vybavenia je pri uplatnení reklamácie nutné tovar poslať doporučenou zásielkou s kópiou 
dokladu o kúpe, so špecifikáciou chyby a s požadovaným spôsobom vybavenia reklamácie. Tovar v 
žiadnom prípade neposielajte na dobierku a odporúčame vám, aby ste ho poistili.

Uplatnenie reklamácie odporúčame riešiť jednou z týchto možností:
a) vyplnením elektronického formulára na http://servis.siko.sk,
b) nahlásením reklamácie operátorovi na infolinke +421 220260260 v Po – Pi  8:00 hod. – 16:30 hod.,
c) osobnou návštevou ktorejkoľvek pobočky.

(vyplňte a pošlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzic-
kú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú 
osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– 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, resp. kupujúceho* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, resp. kupujúceho* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej 
podobe) ..............
– Dátum ..............

*Nehodiace sa prečiarknite
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4.1. Reklamačný poriadok

4.1.1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybnej veci

a) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené 
predávajúcim, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol kúpený u predávajúceho. 

b) Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim v súlade s 
ustanovením § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí 
tovaru kupujúcim počas plynutia záručnej lehoty v súlade s ustanovením § 619 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka. 

c) Predávajúci poskytuje na tovar záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota 24 mesiacov sa 
vzťahuje aj na chybný tovar, ktorý sa pre svoju chybnosť predáva za nižšiu cenu, predávajúci však 
nezodpovedá za chybu tovaru, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena práve z dôvodu výskytu 
chyby na predávanom tovare. Predávajúci nezodpovedá ani za chybu tovaru, ktorej vznik je 
podmienený existenciou chyby tovaru, pre ktorú sa tovar predáva za zníženú cenu. 

d) Spotrebiteľ nemá právo uplatniť si záruku na chyby, na ktoré ho predávajúci v čase uzatvárania 
zmluvy upozornil alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia zmluvy musel vedieť. 

e) Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené na tovare nesprávnou obsluhou, nevhodným ošetrením 
a údržbou, neodborným zásahom, manipuláciou, chybným zostavením, skladovaním, nesprávnym 
pripojením alebo inštaláciou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním a používaním, 
bežným opotrebovaním, úmyselným poškodením, tiež zásahom vyššej moci alebo pôsobením 
iných vonkajších vplyvov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli neodborným zásahom 
alebo neodbornou inštaláciou tovaru akýmikoľvek osobami. 

f) Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté jeho používaním alebo 
opotrebením. 

g) Záručná lehota začína plynúť v súlade s ustanovením § 621 Občianskeho zákonníka od prevzatia 
tovaru kupujúcim. 

h) Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až dovtedy, keď bol spotrebiteľ po skončení 
opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty nezapočítava. Ak nastane výmena tovaru, 
začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia nového tovaru v súlade s ustanovením § 627 
Občianskeho zákonníka.

i) Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota v súlade s ustanovením § 
626 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote.

4.1.2. Povinnosti kupujúceho 

a) Kupujúci má povinnosť prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Ak to neurobí, môže si uplatniť nároky z 
chýb zistených pri tejto prehliadke len vtedy, keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho 
prevzatia. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke, 
najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci bude neskôr reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru 
alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby 
nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť urobiť prehliadku tovaru. 

b) V prípade, že je možné reklamovaný tovar doniesť, je kupujúci povinný reklamovaný tovar doniesť 
predávajúcemu na vlastné náklady a zároveň je kupujúci povinný reklamovaný tovar odniesť. 

c) Kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar u predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to 
priamo u predávajúceho, zamestnanca ním povereného alebo určenej osoby. 

d) Spotrebiteľ je povinný riadne a včas prevziať reklamovaný výrobok, a to najneskôr v lehote 1 
mesiaca odo dňa uplynutia 30-dňovej lehoty určenej predávajúcemu na vybavenie reklamácie 
v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade porušenia tejto 
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povinnosti je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu 
vzniknú v súvislosti s uskladnením reklamovaného tovaru. Predávajúci tovar uskladní vo vlastných 
priestoroch, ak mu to kapacitné možnosti dovolia, a to na náklady spotrebiteľa, v opačnom prípade 
je predávajúci oprávnený uskladniť reklamovaný tovar vo verejnom skladisku alebo u iného 
uschovávateľa, a to na náklady spotrebiteľa. Nárok predávajúceho na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinnosti spotrebiteľa riadne a včas prevziať reklamovaný tovar tým nie je dotknutý.

4.1.3. Spôsoby vybavenia reklamácie, práva spotrebiteľa

a) V prípade výskytu odstrániteľných chýb tovaru má spotrebiteľ právo: 
1. aby sa chyba bezplatne, včas a riadne odstránila (opravou). O spôsobe odstránenia chyby 

(opravou) rozhoduje predávajúci, pričom predávajúci je povinný takúto chybu bez zbytočného 
odkladu odstrániť (opravou). 

2. namiesto odstránenia chyby (opravy) požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný, 
ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerane vysoké náklady vzhľadom na cenu tovaru 
alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť 
chybný tovar za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti, 

3. ak má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni riadnemu 
užívaniu, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo vrátenie 
peňazí, to isté právo má spotrebiteľ aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá sa najmenej dvakrát 
opravovala, vyskytne v záručnej lehote tretíkrát. 

b) V prípade výskytu neodstrániteľných chýb tovaru má spotrebiteľ právo: 
1. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, má 

spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). 
2. pri výskyte neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ 

právo na primeranú zľavu z ceny. 
c) Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu buď v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, vyplnením 

elektronického formulára na adrese: http://servis.siko.sk alebo nahlásením reklamácie priamo na 
telefónnom čísle +421 2 202 514 44 (SIKO, Galvaniho ul.) alebo +421 552 255 025 (SIKO – Košice) 
v Po  Ne medzi 9 hod. – 20 hod. 

d) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa 
o jeho právach. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je 
predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to buď odovzdanie opraveného tovaru, 
výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, doručenie 
písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo jeho odôvodnené zamietnutie. Predávajúci je povinný 
určiť spôsob vybavenia reklamácie jedným zo spôsobov uvedených vyššie ihneď, v zložitých 
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku 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.  Ak 
spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť 
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného 
posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani 
iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi 
kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo 
dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy 
a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ poslať výrobok na odborné posúdenie. Ak sa výrobok 
pošle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné 
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účelne vynaložené náklady s tým súvisiace hradí predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného 
posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za 
chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná lehota 
neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia 
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky účelne vynaložené 
náklady s tým súvisiace. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Odborným 
posúdením sa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie vyjadrenie znalca, stanovisko vydané 
autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej 
výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Predávajúci je povinný vydať o spôsobe vybavenia 
reklamácie písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto 
písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu, na ktorom bude vyznačený spôsob, akým 
bola reklamácia vybavená. 

4.2. Zánik nároku na práva zo záruky 

a) Stratou pokladničného dokladu, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu, 
b) uplynutím záručnej lehoty tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru,
d) neodborným zaobchádzaním, resp. v rozpore s návodom, neodbornou obsluhou alebo zanedbaním 

starostlivosti o tovar, 
e) poškodením tovaru neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
f) poškodením tovaru, ktoré kupujúci alebo tretia osoba spôsobila sama,
g) násilným poškodením tovaru.

4.3. Elektronické reklamačné konanie

a) S cieľom dosiahnuť maximalizáciu spokojnosti svojich zákazníkov a uľahčiť uplatňovanie a 
samotné vedenie reklamačného konania vyvinul predávajúci kompletný elektronický systém 
vedenia reklamačného konania. Elektronický systém vedenia reklamačného konania je plne v 
súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, upravujúcim ochranu spotrebiteľa. 
Spotrebiteľ má možnosť voľby spôsobu vedenia reklamačného konania, a to uplatnením reklamácie 
buď priamo v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, alebo vyplnením elektronického formulára 
na adrese http://servis.siko.sk. Na tieto účely spotrebiteľ poskytne predávajúcemu všetky 
potrebné údaje vrátane e-mailovej adresy, ktorá je plne funkčná, ktorú spotrebiteľ navštevuje a 
ktorá má slúžiť na riadne vedenie elektronického reklamačného konania. Spotrebiteľ pri vypĺňaní 
elektronického formulára udelí súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov. 

b) V prípade, že má spotrebiteľ záujem viesť elektronické reklamačné konanie, je povinný vyplniť 
formulár, v ktorom výslovne udelí súhlas a prejaví vôľu viesť reklamačné konanie elektronickou 
formou. 

c) Spotrebiteľ je povinný riadne si skontrolovať údaje poskytnuté predávajúcemu na účely vybavenia 
reklamácie. V prípade, že sa v priebehu reklamačného konania zmenia poskytnuté identifikačné 
údaje, ktoré spotrebiteľ dobrovoľne predávajúcemu poskytol na účely reklamačného konania, 
je spotrebiteľ povinný túto zmenu identifikačných údajov bez zbytočného odkladu oznámiť 
predávajúcemu. 
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5 Tovar predávaný za nižšie ceny

a) Tovar, ktorý má chyby, ktoré nebránia užívaniu tovaru na určený účel, sa musí predávať len za 
nižšie ceny, než je bežná cena bezchybného tovaru; kupujúceho treba upozorniť na to, že má 
tovar chybu, a na to, o akú chybu ide, ak to nie je zrejmé už z charakteru predaja. 

b) Pri predaji použitého alebo upravovaného tovaru, tovaru s chybou alebo tovaru, ktorého úžitkové 
vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť 
v súlade s ust. § 12 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Takýto tovar je predajca povinný predávať 
oddelene od ostatných tovarov. 

c) Pri predaji použitého tovaru alebo upravovaného tovaru, tovaru s chybou alebo tovaru, ktorého 
úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti zreteľne vyznačené v doklade 
o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby. 

d) Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola 
dohodnutá nižšia cena. 

e) Predávajúci nezodpovedá za chybu tovaru, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena práve z dôvodu 
výskytu chyby na predávanom tovare. Predávajúci nezodpovedá ani za chybu tovaru, ktorej vznik 
je podmienený existenciou chyby tovaru, pre ktorú sa tovar predáva za zníženú cenu. 

f) Ak má vec predávaná za nižšiu cenu chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto 
práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

g) V ostatných prípadoch platia ustanovenia reklamačného poriadku.

d) Predávajúci v prípade vedenia elektronického reklamačného konania doručuje výlučne na 
e-mailovú adresu zadanú spotrebiteľom vrátane odborného posúdenia, ktoré bude spĺňať všetky 
podstatné náležitosti vyžadované zákonom o ochrane spotrebiteľa a ktoré bude tvoriť prílohu 
poslanej e-mailovej správy. 

e) Spotrebiteľ sa môže o stave svojej reklamácie informovať, a to buď priamo na stránke http://
servis.siko.sk, na ktorej sa po zadaní identifikačného kódu individuálne prideleného spotrebiteľovi 
zobrazia všetky potrebné informácie o spôsobe, priebehu a stave jeho reklamačného konania, 
alebo skontaktovaním sa s príslušným servisným centrom, ktoré zodpovedá za príslušnú 
reklamáciu spotrebiteľa, a to podľa kontaktov nachádzajúcich sa na stránke https://www.siko.sk/
siko-a-sluzby/siko-kupelne/kontakty, alebo priamo na telefónnom čísle +421 2 202 514 44 (SIKO, 
Galvaniho ul.) alebo +421 552 255 025 (SIKO – Košice) v Po – Ne medzi 9 hod. – 20 hod, prípadne 
prostredníctvom iných kontaktov uvedených v tomto reklamačnom protokole. 

4.4. Záverečné ustanovenia 

a) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného 
oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená vyvesením v prevádzkach 
predávajúceho. 

b) Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. 

c) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, 
zmluvy o dielo, objednávky, dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.
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6 Použitý tovar

a) Pri predaji použitého alebo upravovaného tovaru, tovaru s chybou alebo tovaru, ktorého úžitkové 
vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť. 
Takýto tovar je predajca povinný predávať oddelene od ostatných tovarov.

b) Pri predaji použitého tovaru alebo upravovaného tovaru, tovaru s chybou alebo tovaru, ktorého 
úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

c) Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
d) Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak sa neuplatnili do 24 mesiacov 

odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim alebo v lehote, na ktorej sa predávajúci a kupujúci 
dohodli. Ak ide o použitý tovar, môžu sa kupujúci a predávajúci dohodnúť aj na kratšej záručnej 
lehote, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pokiaľ by sa zmluvné strany dohodli na skrátení lehoty 
na menej než 12 mesiacov, je dohodnutou záručnou lehotou 12 mesiacov. 

e) Ak má použitý tovar chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na 
výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

f) V ostatných prípadoch platia ustanovenia reklamačného poriadku.
g) Ak sa cena tovaru znížila z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak ide o predaj 

nového tovaru bez chýb, zodpovedá predávajúci za chyby takto predaného tovaru v plnom 
rozsahu. 

7 Chyby diela

a) Dielo má chybu v prípade, že chyba spôsobuje zníženie možnosti využitia a upotrebenia veci 
alebo jej iné znehodnotenie. Dielo má chyby aj vtedy, keď nemá vlastnosti výslovne vymienené 
alebo bežné alebo keď ho nemožno použiť podľa charakteru a účelu zmluvy alebo podľa toho, na 
čom sa účastníci dohodli.

b) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, 
ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote. Rovnako zodpovedá za to, 
že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.

c) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby vykonanej zákazky, ktorých príčinou je chybnosť materiálu 
dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na chybnosť 
materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

d) Záručná lehota je 24 mesiacov.
e) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhšie, ustanovujú osobitné predpisy záručnú 

lehotu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná lehota presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať hoci 
len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením 
záručnej lehoty.

f) Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do 
ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná lehota už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

g) Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné 
odstránenie chyby. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu.

h) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky 
riadne užívať ako vec bez chyby, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo 
mu prislúcha pri odstrániteľných chybách, ak pre opätovný výskyt chyby po oprave alebo pre 
väčší počet chýb nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni 
riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

i) Práva zo zodpovednosti za chyby sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej lehote; inak práva 
zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej lehoty 
nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako 
aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
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j) Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala 
byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak to 
neurobí, je povinný  zaplatiť dohodnutý poplatok za uskladnenie.

k) Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ s vecou voľne 
nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má 
zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu zhotovenia diela. Objednávateľ má právo na 
vrátenie ceny za použitý materiál, ktorý dodal na zhotovenie veci. 

8 Riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa v prípadoch stanovených zákonom na subjekt alternatívneho 
riešenia sporov s cieľom chrániť svoje spotrebiteľské práva. Viac informácií poskytne Ústredný in-
špektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
(www.soi.sk), Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava, 813 25 (www.nbs.sk) alebo plat-
forma na riešenie sporov online, zriadená Europskou komisiou www.ec.europa.eu/consumers/odr.

9 Odporúčania a informácie pre kupujúcich

Nie je povolené používať abrazívne (s prísadou piesku alebo iných mechanických častí) a chemic-
ky agresívne prostriedky na čistenie vodovodných batérií, kúpeľňových doplnkov, kúpeľňového ná-
bytku, sprchových vaničiek a zásten, akrylátových a plechových vaní, drevených sedadiel a iných 
chrómových, farebných a lakovaných povrchov, ale ani obkladových dekorov a listel. Tovar sa tým 
poškodzuje a na prípadnú reklamáciu v takom prípade nemožno brať zreteľ. Viac informácií, rád a 
odporúčaní nájdete aj v našom katalógu a na webových stránkach www.siko.sk.

Obklady, dlažby, listely…
Najneskôr pred začatím obkladačských prác preverte dodaný tovar rozložením do plochy – vrátane 
zostavenia dekorov. Skontrolujte jednotnosť značenia rozmerov a odtieňov na kartónoch. Nikdy 
nemiešajte rôzne označené odtiene a rozmery. Odtiene farieb obkladov a dlažieb sa môžu líšiť od 
vystavených vzoriek v predajni alebo od obrázkov v tlačenej podobe (katalógov a pod.) – jednotlivé 
výrobné série sa môžu v rámci noriem líšiť. Rovnako sa môžu mierne odlišovať farebné odtiene de-
korácií. Pri kladení na väčšiu plochu (nad 4 m × 4 m) nezabudnite urobiť dilatačné škáry (v ploche, 
okolo nosných a dilatačných častí stavieb), najmä pri vonkajších podlahách a podlahovom kúrení. Na 
vonkajšie plochy, bazény, pri podlahovom kúrení, na zaťažené priestory, nenasiakavú spekanú dlažbu 
a mozaiky použite zlepšené lepidlo a flexibilné cementové alebo epoxidové škárovacie hmoty.  Na 
ľahšie kladenie a docielenie čo najlepšej rovinnosti položenej dlažby odporúčame použiť pri kladení 
dlažby systém na niveláciu dlažby.

Dlažbu je možné použiť aj ako obklad na stenu, naopak, obklad na podlahu použiť nemožno. Ak ku-
pujete dlažbu, ktorú chcete klásť ako šachovnicu, môže sa stať, že dlaždice budú mať iný rozmer. Do 
rozdielu 2 mm v dĺžke hrany dlaždíc medzi obidvoma farbami sa dajú rozdiely bez problémov vyrov-
nať kladením a škárovaním. Ak však kombinujete viac farieb a skladáte z jednotlivých farieb pruhy, 
musí sa rozmer dlaždíc čo najviac zhodovať. Aj preto je nutné pred začatím kladenia porovnať rôzne 
rozmery z dôvodu možnej odchýlky. Na čistenie obkladových materiálov, najmä dekorov a listel, ne-
používajte abrazívne a chemicky agresívne prostriedky.

Kúpeľňový nábytok, kuchynské linky, drevené sedadlá…
Drevené lakované výrobky sa nesmú umývať (polievať) vodou, ale iba utrieť vlhkými jemnými textí-
liami a prípravkami, ktoré odporúčame. Kúpeľňový nábytok je určený do vlhkého prostredia kúpeľní, 
nesmie však prísť do priameho kontaktu s tečúcou ani so stojatou vodou.
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Vodovodné batérie, kúpeľňové doplnky, kuchynské doplnky…
Pri montáži vodovodných batérií odporúčame inštalovať na zachytenie mechanických nečistôt filtre 
na batériu, prípadne na hlavný prívod vody do objektu. Pri termostatických batériách odporúčame 
inštaláciu filtra na jemné mechanické nečistoty min. 200 µm. Škody vzniknuté zanesením vrškov, 
kartuší, termoprvkov, sitiek, perlátorov a spŕch vodným kameňom alebo nečistotami z vodovodného 
radu nie sú predmetom reklamácie.
Niektorí výrobcovia vodovodných batérií podmieňujú inštaláciou filtrov predĺženú záručnú lehotu. 
Najmä pri vodovodných batériách a kúpeľňových doplnkoch sa povrchové plochy musia čistiť prí-
pravkami, ktoré odporúčame, a jemnými textíliami. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsa-
hom kyselín, mechanické čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky na báze octu. Na chyby vznik-
nuté nedodržaním tohto odporúčania sa záruka nevzťahuje.

Vane, sprchové kúty a vaničky…
Vane, sprchové kúty a vaničky čistite prípravkami, ktoré odporúčame. Nie je povolené používať che-
mické agresívne rozpúšťadlá. Spôsob montáže musí byť taký, aby tovar bolo možné vybrať, demon-
tovať bez búracích prác – obklad z dlaždíc teda nesmie prekrývať lem vaní a vaničiek, musia sa dať 
vybrať z obmurovky. Predajca nehradí náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby alebo muriva, 
ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní tohto pravidla.

Elektrické spotrebiče
Pri údržbe elektrických spotrebičov vždy postupujte podľa návodu výrobcu. Všetci výrobcovia majú 
autorizovaný servis zaisťujúci priame riešenie prípadných reklamácií, ktorého kontakty sú uvedené 
na stránkach výrobcu.

Kuchynské linky
Plochy dvierok kuchynského nábytku čistite iba jemnými mydlovými prostriedkami, prostriedkami 
na ošetrenie umelých povrchov alebo skla. Na veľmi znečistené miesta je možné použiť saponátové 
prostriedky s vyššou účinnosťou. Na čistenie plôch kuchynskej linky sa používa mäkká handrička 
(OKREM MIKROVLÁKNA), prípadne useň, aby sa mechanicky nepoškriabala. Nikdy sa nepoužíva 
na čistenie piesok ani prostriedky na báze piesku s abrazívnymi (brúsnymi) zložkami a rozpúšťadlá 
s acetónom a detergentmi. Po umytí sa dvierka vytrú dosucha. Dbajte aj na to, aby používané čis-
tiace prostriedky neobsahovali aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrokarbonáty 
ani alkohol vo vyššej koncentrácii ako 25 %. Na fóliové kuchyne nie je možné používať parné ani 
vysokotlakové strojové čističe. Vhodnosť konkrétneho čistiaceho prostriedku, ktorý by ste chceli po-
užiť, treba najskôr vždy vyskúšať na skrytom mieste, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu plôch 
kuchynského nábytku.

Na pracovných plochách – doskách kuchynskej linky nikdy nekrájajte ani nenaklepávajte potraviny či 
suroviny pri ich príprave. Priamo na pracovnú plochu sa neodkladá riad rozohriaty na viac ako 55 °C.

Neodstraňujte silikón ani iné tesniace hmoty použité v spojoch kuchynského nábytku alebo montáž-
nych miestach. Spoje na pracovných doskách nie sú také odolné proti vode a vlhku – je preto vždy 
bezpodmienečne nutné ich po skončení používania udržiavať v suchu.

Kuchynský nábytok chráňte pred dlhodobejším pôsobením vody a pary. Rozliate tekutiny na pracov-
ných plochách je nutné ihneď utrieť.

Na čistenie umelého kameňa a žuly nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazíva a pro-
striedky, ktoré nie sú určené na umelý kameň alebo umelú žulu. Na čistenie nie je možné používať 
agresívnu chémiu, napríklad kyseliny, lúhy atď., najmä v neriedenom stave, pretože predstavujú riziko 
poškodenia lesku povrchu. Zabráňte kontaktu s tukmi a farebnými látkami s penetračnou schopnos-
ťou, ako sú moridlá, lazúrovacie laky, ale napríklad aj káva, kola, červené víno, pretože nasiaknu do 
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kameňa a vytvárajú nežiaduce škvrny. Proti tomuto nasiaknutiu si možno kúpiť penetračnú chémiu, 
ktorá po ošetrení povrchu nasiaknutiu zabráni.

Postupujte podľa návodu na údržbu, ktorý je k dispozícii ku konkrétnemu druhu materiálu zhotove-
ného kuchynského nábytku, prípadne k spotrebičom a ďalším častiam.

Pri čistení a obsluhe spotrebičov sa vždy treba riadiť ich návodom na obsluhu, prípadne odporúča-
niami v návode výrobcu spotrebiča. Ak je potrebný servisný zásah, je vhodné postupovať cestou 
autorizovaného servisu príslušnej značky spotrebiča s tým, že kontakt a informácie sú uvedené v 
záručnom liste k danému spotrebiču.

10 Predĺžená záruka

Akceptujeme predĺženú záruku všetkých výrobcov. Je však zodpovednosťou kupujúceho, pokiaľ má 
výrobca špecifické podmienky  k dodržaniu záruky  (inštalácia  autorizovaným  servisom,  registrácia 
u výrobcu, pravidelný servis), aby tieto podmienky splnil. Na niektorý tovar poskytujeme vlastnú 
predĺženú záruku, ktorá je vždy označená na predajnom doklade a kupujúci je pri predaji tovaru 
oboznámený s podmienkami záruky.

11 Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov a ich spracovávanie sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

11.1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť SIKO KÚPEĽNE a.s., IČO: 43 864 074, so sídlom na adrese: Galvaniho 
16B, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
č.: 4338/B.

11.2. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a 
všetky práva a povinnosti s tým súvisiace.
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11.3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov s uvedením účelu ich spracovania

POVINNÉ POLOŽKY NEPOVINNÉ POLOŽKY

Meno, priezvisko, rodné priezvisko (registrácia a identifikácia zákazní-
ka, vytvorenie, správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová 
a obchodná komunikácia)

Vzdelanie (marketingová a obchodná komu-
nikácia)

Dátum narodenia (registrácia a identifikácia zákazníka, vytvorenie, 
správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová a obchodná 
komunikácia)

Príjmová skupina (marketingová a obchodná 
komunikácia)

Adresy – registračná, fakturačná, dodacia, realizácia dodávky stavieb 
(registrácia a identifikácia zákazníka, vytvorenie, správa a ukončenie 
zákazky, reklamácia, marketingová a obchodná komunikácia)

Typ bývania vrátane uvedenia veku pane-
lákového bytu, byt v novostavbe, rodinný 
dom, podnájom (marketingová a obchodná 
komunikácia)

E-mailová adresa (registrácia a identifikácia zákazníka, vytvorenie, 
správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová a obchodná 
komunikácia)

Vek kúpeľne, kuchyne, podláh, dverí (marke-
tingová a obchodná komunikácia)

Telefónne čísla (registrácia a identifikácia zákazníka, vytvorenie, 
správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová a obchodná 
komunikácia)

Účel nákupu – novostavba, celková rekon-
štrukcia, čiastočná rekonštrukcia/drobná 
obnova (marketingová a obchodná komuni-
kácia)

Súbory cookie (registrácia a identifikácia zákazníka, marketingová a 
obchodná komunikácia)

Registrácia na sociálnych médiách (marketin-
gová a obchodná komunikácia)

Rodné číslo (vytvorenie, správa a ukončenie zákazky, reklamácia) História prehliadania a akcií zákazníka v 
e-shope prevádzkovateľa (marketingová a 
obchodná komunikácia)

IP adresy/MAC adresy prístupových zariadení, ich typy, operačné sys-
témy (registrácia a identifikácia zákazníka, marketingová a obchodná 
komunikácia)

Osobné číslo zákazníka (registrácia a identifikácia zákazníka, vytvore-
nie, správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová a obchod-
ná komunikácia)

Čísla faktúr, zákaziek, reklamácií, sťažností (reklamácia, vytvorenie, 
správa a ukončenie zákazky, marketingová a obchodná komunikácia)

Bezpečnostné video nahrávky z prevádzok – predajná pobočka, skla-
dy (ochrana majetku)

Číslo občianskeho preukazu, fotokópia občianskeho preukazu (vytvo-
renie, správa a ukončenie zmluvy)

Dátová schránka (registrácia a identifikácia zákazníka, vytvorenie, 
správa a ukončenie zákazky, reklamácia, marketingová a obchodná 
komunikácia)

Plná moc alebo autorizácia (vytvorenie, správa a ukončenie zmluvy)

Číslo debetnej/platobnej karty (vytvorenie, správa a ukončenie zmlu-
vy)

Číslo súkromného bankového účtu (vytvorenie, správa a ukončenie 
zmluvy)

Používateľské meno – login (registrácia a identifikácia zákazníka)

Biometrické údaje – podpis zákazníka (vytvorenie, správa a ukončenie 
zmluvy)

Účel „Vznik, správa a ukončenie zákazky“ obsahuje tieto podúčely – registrácia a identifikácia 
zákazníka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, dodanie tovaru a služieb, dodanie realizácie stavby, faktúracie 
a platby.
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11.4. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané podľa účelu a po maximálnu dobu uvedenú v tabuľke:

Názov TYP účelu Minimálna dĺžka platnosti

Ponuka, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (platená služ-
ba)

Oprávnený záujem 24 mesiacov

Ponuka, bez návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (neplate-
ná služba)

Oprávnený záujem 12 mesiacov

Vytvorenie, správa a ukončenie zákazky Oprávnený záujem 36 mesiacov

Reklamačné konanie Zákonná povinnosť podľa najdlhšej lehoty záruky, 
minimálne 36 mesiacov

Plnenie zákonných povinností – agendy finančného účtov-
níctva

Zákonná povinnost podľa legislatívy
finančné účtovníctvo 10 rokov

– faktúry, platby (súčasť vytvorenia, správy a ukončenia 
zmluvy)

Zákonná povinnosť podľa legislatívy

finančné účtovníctvo 10 rokov Oprávnený záujem 1 mesiac

Marketingová a obchodná komunikácia (ponuka vlastných 
výrobkov a služieb a zvyšovanie kvality)

Oprávnený záujem/
súhlas

36 mesiacov: zákazník/

24 mesiacov: od udelenia súhlasu

Ochrana majetku a osôb (bezpečnostné videonahrávky) Oprávnený záujem 1 mesiac

Zákazník súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže uskutočňovať u zákazníka dotazovanie na platnosť 
skôr uvedených osobných údajov.

11.5. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

11.5.1 Spôsob spracovania osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov sa budú spracúvať strojovo alebo manuálne v písomnej forme a 
automatizovane v elektronickej forme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5.2 Príjemcovia osobných údajov
Zákazník súhlasí s tým, že sa jeho osobné údaje môžu poskytnúť inému sprostredkovateľovi. Zákazník 
súhlasí s poskytnutím potrebných osobných údajov iným sprostredkovateľom alebo prevádzkovateľom 
osobných údajov v zmysle účelu vznik, správa a ukončenie zákazky, a to spoločnostiam dopravy, 
montáží alebo realizácií stavieb. Prevádzkovateľ má s jednotlivými spoločnosťami uzatvorené zmluvy 
o spracúvaní osobných údajov zákazníka v zmysle týchto pravidiel ochrany osobných údajov a 
právneho poriadku Slovenskej republiky.
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11.6. Poučenie o právach kupujúceho

a) Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania 
osobných údajov na poverenca  pre ochranu osobných údajov, a to písomnou formou na adresu 
sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu gdpr@siko.cz, prípadne telefonicky na tel. čísle 
+421 220260260 

b) Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie 
zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť 
zmluvu.

c) Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby 
vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, 
ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu 
týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek 
ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci 
administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Ak osoba požiada o informácie 
formou elektronických prostriedkov, poskytnú sa jej v bežne používanej elektronickej podobe, 
a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje 
spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele 
spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu 
alebo kategórii príjemcu, ktorému sa osobné údaje poskytli alebo sa majú poskytnúť, najmä o 
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, o období uchovávania 
osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od 
prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo 
obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať 
návrh na začatie konania podľa bodu, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od 
dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 
(v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom 
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov 
pre dotknutú osobu).

d) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje 
nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných 
údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje opraví, prípadne doplní bez zbytočného odkladu potom, čo 
ho dotknutá osoba požiada. 

e) Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: 
1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,
2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
3. sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
4. je dôvodom na výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
f) Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich 

spracúvanie potrebné: 
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či 

na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným 
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
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g) Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného 
odkladu potom, čo vyhodnotí, že je žiadosť dotknutej osoby opodstatnená. 

h) Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
1. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
2. je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov 

obmedzenie ich použitia;
3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá 

osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku 

prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú 
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

i) Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ 
nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem uchovávania bez 
súhlasu dotknutej osoby. 

j) Dotknutú osobu bude prevádzkovateľ informovať o zrušení obmedzenia spracúvania týchto 
údajov.

k) Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné 
údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie 
prebieha formou automatizovaných prostriedkov. 

l) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov z 
dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie. Dotknutá osoba nemôže namietať spracúvanie svojich 
osobných údajov, ak: 
1. a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie plnenie úlohy z dôvodov verejného 

záujmu,
2. b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický 

účel.
m) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel 

priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 
Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, 
jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. 

n) Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných 
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie 
právneho nároku.

o) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných 
údajov. 



20

11.7. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s ponukami predávajúceho

V prípade, že kupujúci vyjadrí svoj súhlas s posielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, 
noviniek a reklám zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo na hlavnej 
stránke, spracúva predávajúci osobné údaje kupujúceho na právnom základe v zmysle ust. § 13 ods. 
1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, keďže kupujúci vyjadril súhlas s posielaním aktuálnych 
informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám. V prípade, že si kupujúci vyžiada posielanie 
aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, budú sa posielať na 
e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: 
krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je 
opodstatnené na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu 
osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho tri roky , ak kupujúci svoj súhlas 
neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len v prípade, že mu bol udelený 
nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných 
údajov kupujúceho.

Ak ste si rozmysleli svoj nákup, môžete nám tovar vrátiť do 14 dní na predajňu, po predložení 
predajného dokladu. Táto možnosť neplatí pre tovar objednaný na zákazku prostredníctvom Kúpnej 
zmluvy na prevádzke.

V cene je zahrnutý recyklačný poplatok za elektrozariadenia, batérie, akumulátory a obaly vedené 
pod identifikačným číslom PO_0007254, EZ 0003097 v spoločnosti ENVI-PAK a.s.

Osobné údaje spracovávame podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracúvanie osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov.

Viac informácií a obchodné podmienky na www.siko.sk, alebo na vyžiadanie u predajcov.

SIKO KÚPEĽNE a.s.


