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Obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na 

internetovej adrese www.macaciamama.sk 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pri nákupe v internetovom 

obchode www.macaciamama.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť RiverSong s.r.o., so sídlom 

Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 03780937, DIČ: CZ03780937, Spisová 

značka: C 237685 vedená u Mestského súdu v Prahe, kontaktná osoba: Kateřina Kuchařová, e-mail: 

info@macaciamama.sk, telefon: 0948 061 404 (ďalej len "predávajúci").  

1.2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v 

súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim 

a kupujícim (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej 

adrese www.macaciamama.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej 

stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). 

1.3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 

podmienkami zákony 

• č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

• č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

• 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 

• č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o 

štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

1.4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými 

podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné 

dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 
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1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva 

a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť 

v slovenskom či českom jazyku. 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú 

dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných 

podmienok. 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

2.1. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania 

obchodu. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci 

pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). Zo svojho užívateľského 

rozhrania môže kupujúci tiež vykonávať objednávanie tovaru. 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a 

pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný 

aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú 

predávajúcim považované za správne. 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný 

zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet 

dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy 

(vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s 

ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú 

údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

3. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH 

3.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú 

uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené 

vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované 

v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne 

dohodnutých podmienok. 

3.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho 

charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.  

3.3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených platbou a dodaním 

tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom 

obchode sa líšia pre jednotlivé štáty, do ktorých sa tovar dodáva (Česká republika, Slovensko). 

3.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne 

predávajúci s kupujúcim inak. 

4. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

4.1. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 



4.1.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného 

košíka webového rozhrania obchodu), 

4.1.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného 

tovaru a 

4.1.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka"). 

4.2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, 

ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať 

chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu 

kliknutím na tlačidlo " ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY". Údaje uvedené v 

objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní 

objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej 

pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa 

kupujúceho"). 

4.3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška 

kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie 

objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

4.4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky 

(akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu 

elektronickej pošty kupujúceho. 

4.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s 

uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí 

kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby. 

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci 

uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

• v hotovosti alebo kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 

• bezhotovostne v mene EUR - euro prevodom na účet predávajúceho č. 2801727735/8330, 

IBAN SK6483300000002801727735, vedený u spoločnosti Fio banka a.s. (Ďalej len "účet 

predávajúceho"); 

• bezhotovostne online platobnou kartou pomocou platobnej brány. 

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s 

balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej 

kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 5.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri 

prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia 

kúpnej zmluvy. 

5.5. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru 

spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány 



postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade 

bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania 

príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

5.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému 

potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru 

kupujúcemu.  

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne 

kombinovať. 

5.8. V prípade tovaru, na nákup ktorého bol uplatnený darčekový poukaz, môže byť kupujúcemu 

vrátená suma (v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie) 

prostredníctvom náhradného darčekového poukazu alebo vytvorením primeraného kreditu na nákup 

iného tovaru. 

5.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu 

daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru 

vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na 

elektronickú adresu kupujúceho. 

5.10. V prípade, že si kupujúci objedná tovar na dobierku a neprevezme objednanú zásielku od 

dopravca, môže predávajúci vystaviť kupujúcemu faktúru na úhradu nákladov spojených s prepravou 

a vrátením zásielky. V tomto prípade si predávajúci v prípade ďalšej objednávky vyhradzuje právo 

požadovať od kupujúceho zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 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, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke 

tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o 

dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne 

zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z 

obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové 

alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. 

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, 

má kupujúci v súlade s ustanovením ustanovenia § 7 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, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia 

tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie 

niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie 

od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí 

prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného 

na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho 

info@macaciamama.sk. 



6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva 

od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od 

zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie 

tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu 

poštou. 

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné 

prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, 

a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený 

vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým 

kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej 

zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu 

kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

6.5. Nárok na úhradu škody či opotrebenia vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený 

jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

6.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy 

odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to 

bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi 

predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od 

kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je 

povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 

7.1. Tovar je kupujúcemu dodaný: 

7.1.1. na adresu určenú kupujúcim v objednávke 

7.1.2. prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, 

7.1.3. elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. 

7.2. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. V prípade, že je spôsob dopravy 

dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné 

dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

7.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v 

objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

7.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným 

spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s 

opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

7.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a 

v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia 

obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu 

prevziať. 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky 

predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 



8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA – REKLAMÁCIE  

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 

8.2. V priepade vady, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto 

odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak 

tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to 

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

8.3. V pripade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako 

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci 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 vec riadne užívať. Ak ide o iné 

neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

8.4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie 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. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie 

má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

8.5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však 

vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

8.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného 

konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené 

zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová 

záručná doba od jej prevzatia. 

8.7. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci 

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na 

výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné 

posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 

8.8. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, 

predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok 

na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady 

odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša 

predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením 

preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania 

odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní 

odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj 

všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

8.9. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného 

konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou 

reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí 

doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 



8.10. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho prostredníctvom 

reklamačného protokolu o uplatnení prostredníctvom eemailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho 

vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady 

a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho: 

RiverSong s.r.o. 

Budějovická 820/42 

140 00 Praha 4 

Česká republika 

8.11. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením 

práv zo zodpovednosti za vady. 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 so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo 

alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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, ktorého hodnota presahuje 20 eur, 

vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia 

sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu 

poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 

Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-

spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi. Spotrebiteľ môže na 

podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, 

ktorá je dostupná na webovej stránke 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim RiverSong 

s.r.o. je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát a Inspektorát Středočeský a Hlavní město 

Praha, https://www.coi.cz/ . 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle 

ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. 

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom 

elektronickej adresy info@macaciamama.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle 

predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú 

kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou 

ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná 

inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 

634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka. 

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://www.coi.cz/


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 

101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. 

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa 

bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a 

(ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). 

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a 

povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Kupujúci môže tiež poskytnúť 

súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely zasielania informácií a obchodných 

oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku 

nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom 

užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a 

pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich 

osobných údajoch. 

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako 

spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez 

predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám. 

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného nákupu. Osobné údaje budú 

spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe 

neautomatizovaným spôsobom. 

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná 

o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva 

spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života 

kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich 

spracovania, môže: 

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. 

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci 

povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa 

predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na 

poskytnutie informácie. 

10.10. Úplné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú k dispozícii na 

https://www.macaciamama.sk/dolni-menu/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/  

10.11. Predávajuci zisťuje spokojnosť s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci 

programu Overené zákazníkmi, do ktorého je webová stránka zapojená. Dotazník je kupujúcemu 

zasielaný zakaždým, keď v e-shope nakúpi, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej 

pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v 

rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predávajúci na základe svojho oprávneného záujmu, 

https://www.macaciamama.sk/dolni-menu/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/


ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, 

vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva predávajúci sprostredkovateľa 

spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môže odovzdávať 

informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri 

zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu 

e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť 

námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade 

námietky sa dotazník ďalej nie zasiela. 

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES 

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom 

predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných 

oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej 

stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k 

ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety 

kedykoľvek odvolať. 

12. DARČEKOVÉ POUKAZY 

12.1. Každý zakúpený darčekový poukaz (voucher) má unikátny kód a možno ho uplatniť iba 1x. Pri 

jednom nákupe je možné uplatniť iba 1 darčekový poukaz.  

12.2. Platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov od dátumu vystavenia, potom poukaz stráca 

platnosť bez náhrady. Dátum, do kedy je poukaz platný, je uvedené priamo na poukaze.  

12.3. Kód poukazu sa zadáva v košíku na https://www.macaciamama.sk/kosik/ do políčka nazvaného 

"Máte darčekový poukaz? Napíšte sem jeho kód:".  

12.4. Poukaz je možné využiť len na nákup tovaru, nie je možné ho využiť na platbu za dopravu ani 

uhradenie dobierky. Poukaz nie je možné vrátiť (okrem zákonnej 14 dňovej lehoty) ani za neho získať 

peniaze, a to ani za nevyčerpanú časť poukazu. 

12.5. V prípade tovaru, na nákup ktorého bol uplatnený darčekový poukaz, môže byť (v prípade 

odstúpenia od zmluvy) kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie) bude vrátená náhrada 

vo forme náhradného darčekovú poukážku alebo vytvorením primeraného kreditu na nákup iného 

tovaru. 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany 

dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým 

stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému 

ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je 

dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej 

podobe a nie je prístupná. 



13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: 

adresa pre doručovanie: RiverSong s.r.o., Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, Česká republika 

kontaktná osoba: Kateřina Kuchařová 

adresa elektronickej pošty: info@macaciamama.sk 

telefón: 948 061 404 

V Prahe dňa 20.8.2021 

 

 

  



PRÍLOHA: vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Kupujúci: 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Telefón a e-mail: 

Predávajúci: 

RiverSong s.r.o. 

Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4, Česká republika 

IČO: 03780937 

DIČ: CZ03780937 

Spisová značka: C 237685 vedená u Mestského súdu v Prahe. Platiteľ DPH. 

 

dátum 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy 

Vážení, 

dňa ........................ som prostredníctvom vášho e-shopu www.macaciamama.sk s vami uzavrel / a 

kúpnu zmluvu, ktorej predmetom boli nasledujúce produkty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tieto produkty som prevzal / a dňa .................................. 

Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. Typického prostriedku 

komunikácie na diaľku, rozhodla som sa využiť svoje právo podľa ustanovení § 1829 ods. 1 v spojení s 

§ 1818 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník Českej republiky, v platnom znení, a týmto 

oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem. Produkty vám zasielam späť v 

samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny vo výške ................................. . € a 

............................. € za poštovné v prospech môjho bankového účtu č. 

................................................................................................. najneskôr do 14 kalendárnych dní od 

doručenia tohto odstúpenia od zmluvy. 

S pozdravom  

 

..............................................  

 

Prílohy: Kópia kúpneho dokladu 

 


