
O B C H O D N É   P O D M I E N K Y

Prevádzkovateľ internetového portálu
Názov spoločnosti: Ing. Stanislav Machovčák - ISM
Ulica a číslo: Jozefa Kronera 621
Mesto a PSČ: 023 53  Staškov 
Štát: Slovenská republika
IČO: 322 34 708
DIČ: 1020455084
IČ DPH: SK1020455084
Zapísaný: Živnost.reg. Okr. ú. Čadca
Reg.č.: 502-6050
Dovozca SBL č.: 606531500012
Distribútor SBL č.: 606531500013
Banka: SLSP, a s. 
Účet č.: 0052006914/0900
IBAN: SK5009000000000052006914
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79  Žilina 1
tel.č.: 041/7632130

Zodpovedná osoba a kontakt
Ing. Stanislav Machovčák, 041/4346191,   0901/703046
Pracovná doba: Po – Pi od 07:00 – 15:00 hod

Podmienka 18 rokov
Nápojový portál www.dzama-rhum.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. 
Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré 
neobsahujú alkohol.

O registrácii
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
 
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Základné ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávku tovaru vytvoríte tým, že pridáte tovar ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka 
a sprievodca prevedie krok za krokom procesom dokončenia objednávky. Minimálna hodnota 
objednávky nie je stanovená.
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená
momentom  doručenia  záväzného  súhlasu  kupujúceho  i  predávajúceho  s  týmto  návrhom
(záväzným  potvrdením  objednávky  zo  strany  predávajúceho).  Od  tohto  momentu  medzi
kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením  kúpnej  zmluvy  kupujúci  potvrdzuje,  že  sa  zoznámil  s  týmito  obchodnými
podmienkami,  vrátane  reklamačných  podmienok,  a  že  s  nimi  súhlasí.  Na  tieto  obchodné
podmienky  a  reklamačný  poriadok  je  kupujúci  dostatočným  spôsobom  samotným
uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.



Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  objednávku  alebo  jej  časť  pred  uzavretím kúpnej
zmluvy  v  týchto  prípadoch:  tovar  sa  už  nevyrába  alebo  nedodáva  alebo  sa  výrazným
spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci
bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že
kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť
na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej
expedíciou.  V prípade,  že  nebude  objednávka  zrušená  do  doby  pred  expedíciou,  a  bude
vyexpedovaná,  môže  byť  po  objednávateľovi  požadovaná  náhrada  nákladov  spojená  s
expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou -
e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia
lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade
alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne
informovať o ďalšom termíne dodania.
Storno objednávky
Ak  urobíte  storno  objednávky  do  12  hodín,  považujeme  objednávku  za  zrušenú.  Storno
môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť
Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 
Platba za tovar
Formou dobierky alebo prevodom vopred na bankový účet, vedený v SLSP, a.s. 
0052006914/0900, IBAN: SK5009000000000052006914
 
Termín expedície tovaru
Pokiaľ je tovar na sklade, expedujeme hneď nasledujúci pracovný deň. Pri každej položke je 
uvedená informácia o jej dostupnosti (napr. "Skladom","Vypredané ").  Snažíme sa o 
individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť.

Druhy dopravy:
Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na 
sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať 
"pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.
Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou 
Poštovné  je účtované vo výške  uvedenej na objednávke.
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu (pošty)
za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, 
tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku 
priamo u dopravcu (pošty). Dopravca (pošta) následne spíše s adresátom protokol o zistení 
nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku 
pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na 
ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku 
(poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo 
prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite 
reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ 
zodpovednosť.



Záruka
V balíku vždy nájdete daňový doklad. V prípade nákupu iného tovaru ako nápojov, alebo 
potravín záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 
uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. 

Vrátenie tovaru
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 
14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky 
podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru 
na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne 
podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný.  Podpísaný dobropis doručiť na adresu 
predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi 
vyplatená čiastka za vrátený tovar.
Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
 Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
 Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
 Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v 
internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia 
tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že 
odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie 
peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy 
musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže 
byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od 
doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 
Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, 
musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je  možné 
(napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť 
peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar 
poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody
a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný 
vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto 
zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje 
skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Doručenie a dodacie podmienky
Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré
pri doručovaní vznikajú.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar,  ktorý  budete  zasielať  späť  na  adresu  zašlite  podľa  popisu  nižšie  vami  zvoleným
prepravcom.



Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí  byť kompletná (vrátane príslušenstva a  všetkej  dokumentácie)  a  v stave,  v
akom ste ju prevzali  pri  dodávke.  K tovaru priložte doklad o kúpe.  Vždy prosím použite
baliaci papier či  kartón,  tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu,  popísaniu či
inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám
tovar  poistiť.  Peniaze  vám  budú  vrátené  na  bankový  účet  (nezabudnite  ho  uviesť)  a  to
zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma
znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Reklamácie
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa 
reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v  
Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na 
posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom 
závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite 
výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. 
Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. 
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v 
akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite 
baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či 
inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade 
nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte 
reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho 
ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo 
bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s 
tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá 
zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z 
neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a 
chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je 
z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje 
záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť 
účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie 
budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete 
informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš dzama-rhum.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01. 05. 2016 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné 
podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
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