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Obchodné podmienky
Obchodné meno:
SlovCAD, s. r. o.
Sídlo:
913 38 Soblahov 675
Zápis v OR:
OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:23475/R
IČO:
45727040
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Hladký, konateľ
E-mailová adresa: info@slovcad.sk
Telefonický kontakt: 0903 766 630
Spoločnosť SlovCAD, s.r.o. ponúka službu lacnejšieho parkovného na letisku Viedeň, na
krytom parkovisku (Parkhaus P3 a P4) a na otvorených parkoviskách (Parkplatz C,
Parkplatz Mazur). Kupujúci túto službu využije až použitím vhodnej parkovacej karty,
oficiálne vydávanej letiskom Viedeň v papierovej podobe. Spoločnosť SlovCAD, s.r.o.
zabezpečuje predaj týchto kariet prostredníctvom internetového obchodu www.lacneparkovanie.sk.
Všeobecné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup parkovacích kariet na parkovanie na
medzinárodnom letisku Viedeň na stránkach www.lacne-parkovanie.sk, ktorého
prevádzkovateľom je SlovCAD s.r.o.
Prevádzkovateľ je platcom DPH (pre SR IČ DPH: SK2023112322, pre AT IČ DPH:
ATU67477857). Uvádzaná DPH pri parkovacích kartách (podľa par. 16, ods. 1, Zákona o
DPH) je viazaná na nehnuteľnosť v Rakúsku a preto je odvádzaná na
účet Rakúskeho DÚ, so sídlom v meste Graz, číslo účtu 5 534 681 (IBAN: AT70 6000
0000 0553 4681; BIC OPSKA TWW; KS: 60 000).
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na
jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v
súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou
spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.
40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 122/2013 Z.z.,
o ochrane osobných údajov, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou
podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom
č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
Vymedzenie pojmov
Parkovacia karta (ďalej len „produkt“) je vydávaná letiskom Viedeň, je v papierovej
podobe a jej špecifikum je vyznačené písomne, ako i čiarovým kódom. Je potrebné
využiť ju v dobe platnosti, ktorá je na nej vyznačená.
Parkovacia karta je jednorazová a nevratná (myslí sa tým, že ak je raz použitá i
keď nevyužitá, nie je automatom vrátená). Reprezentuje predplatený počet hodín,
prípadný zostatok predplatených hodín po jednom použití karty prepadá.
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Zakúpenie parkovacej karty nie je garanciou voľného miesta na státie auta na
vybranom parkovisku.
Vydavateľ parkovacej karty/Správca parkoviska, t.j. letisko Viedeň, si vyhradzuje právo
na presmerovanie vozidiel na iné parkovacie plochy a to pri zníženej kapacite
parkovacích miest na vybranom parkovisku, ak je táto skutočnosť spôsobená
stavebnými prácami.
Spôsob použitia parkovacieho miesta na parkoviskách letiska Viedeň je definovaný
v dokumente: „Podmienky parkovania na letisku Viedeň“.
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje
výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či
obchodovaním s nimi.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberie príslušný produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na
internetovej stránke www.lacne-parkovanie.sk, potom v sekcii „Objednávka“
v objednávkovom formulári špecifikuje produkt, ktorý objednáva (typ parkoviska, počet
dní, počet kariet) a vyplní ďalšie údaje (meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa
dodania, email, telefónne číslo, spôsob platby, dátum najneskoršieho možného prijatia
produktu apod.) potrebné k úspešnému splneniu objednávky.
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.lacneparkovanie.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a
súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie
ponúkaného produktu na internetovej stránke www.lacne-parkovanie.sk a zmluva
vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky
predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na uvedený e-mail
kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú
zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na
základe dohody oboch strán).
Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka
zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až záväzným potvrdením objednávky objednaných
produktov zo strany predávajúceho.
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Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto
obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním
objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane
predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany
zrozumiteľnom, jazyku.
Ceny
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všetkých ostatných daní.
Zmeny predajných cien sú naviazané na zmeny dodávateľských cien, ktoré
každoročne k 1.4. emitent produktov (rozumej letisko Viedeň) aktualizuje.
V priebehu tohto obdobia si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny, o čom
je spotrebiteľ vopred upozornený na www.lacne-parkovanie.sk v sekcii Novinky,
resp. Cenník.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je
uvedené inak.
Konečná cena je predajná cena a je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred
odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov
(viď. Odbytové náklady týchto OP), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie produktu
zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
Platobné podmienky
Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby:
• na dobierku ,
• prevodom na účet , na základe vystavenej proforma faktúry, resp. faktúry
• vkladom na účet
Ceny za jednotlivé spôsoby platby sú uvedené v Odbytových nákladoch týchto OP.
Dodacie podmienky
Produkt je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Pošta doručuje druhý
pracovný deň po dni podania pri doporučenej zásielke I. triedou, resp. do 2 pracovných
dni po dni podania pri doporučenej zásielke II. triedou, alebo na Dobierku (viď.
Slovenská pošta).
Na požiadanie môže odovzdanie produktov nastať i osobne po predchádzajúcej úhrade.
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V prípade voľby platby na dobierku sú produkty expedované najneskôr nasledujúci
pracovný deň po prijatí objednávky predávajúcim; pri platbe prevodom na účet sú
produkty expedované najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet
predávajúceho, pokiaľ si obe strany nedohodnú inak.
V prípade dočasného vypredania skladových zásob je o tom kupujúci včas informovaný,
ako aj o náhradnej dodacej lehote.
Odbytové náklady:
Odbytové náklady zahŕňajú poštovné a balné a sú uvedené v sekcii „Objednávka“ na
www.lacne-parkovanie.sk.
Prípadné iné odbytové náklady (napr. expresný príplatok, poistenie zásielky, ap.) sú
predmetom dohody predávajúceho a kupujúceho.
Prevzatie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo
produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je
zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme,
spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom
dohodnutia ďalšieho postupu
Ak kupujúci spotrebiteľ neprevezme objednaný produkt bez riadneho odstúpenia od
zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky
a jeho odoslaním vo výške 6 EUR (uvedená suma sa rozumie vrátane 20% DPH).
Kupujúci podnikateľ je povinný ihneď po prevzatí vizuálne skontrolovať kvalitu
a množstvo produktu a v prípade, že sa nezhoduje s objednávkou, ihneď, najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení produktu, kontaktovať predávajúceho. Ak kupujúci
tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri
tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu
nebezpečenstva škody na tovare.
V prípade neprevzatia objednaných produktov kupujúcim podnikateľom na adrese určenej
kupujúcim bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim o zrušení zmluvy, resp. stornovaní
objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s odoslaním
objednaných produktov vo výške 18 EUR (vrátane 20% DPH). Toto nemá vplyv na nárok na
náhradu škody.
Zrušenie objednávky
Kupujúci spotrebiteľ môže zrušiť objednávku na základe dohody s predávajúcim do 12
hodín od objednania a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@lacneparkovanie.sk.
Kupujúci podnikateľ môže zrušiť objednávku do 12 hodín, avšak zrušením potvrdenej
objednávky vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu podnikateľovi nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 18 EUR (vrátane 20% DPH) .
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Záruka, záručný list
Záručná doba voči kupujúcim spotrebiteľom i podnikateľom je 24 mesiacov a začína
plynúť od prevzatia produktu kupujúcim. Ak je na predávanom produkte alebo na jeho
obale vyznačená lehota na použitie dlhšia ako 24 mesiacov, neskončí sa záručná doba
pred uplynutím tejto lehoty, resp. ak je vyznačená lehota na použitie kratšia ako 24
mesiacov, záručná doba sa skončí uplynutím tejto lehoty.
Ak nie je na produkte vyznačená lehota na použitie, platí pre kupujúceho spotrebiteľa 24
mesiacov, pre kupujúceho podnikateľa 12 mesiacov.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou
(záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
doklad o kúpe.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, na škody
spôsobené nesprávnou manipuláciou, na škody spôsobené manipuláciou ktorá je
v rozpore s prevádzkovými podmienkami určenými pre produkt a pod.
Prevádzkové podmienky pre použitie produktu
„Benutzungshinweise
Diese Wertkarte ist als Nachsteckkarte zum Einfahrtsticket verwendbar Vor Verlassen
zuerst das bei der Einfahrt gezogene Ticket zuführen, dann die Wertkarte nachstecken. Bei
nicht ausreichendem Wert kann mittels maestro- oder Kreditkarte bzw. mit einer anderen
Wertkarte bezahlt werden. Bitte die Wertkarte vor SonneHitze und Feuchtigkeit schützen.
Karte nicht knicken! Gültigkeitsbereich und dauer beachten! Bei Verlust oder Diebstahl
wird die Karte nicht ersetzt. Keine Barauszahlung. Bei Unklar heiten wenden Sie sich bitte
vor Verwendung an die ausgebende Stelle.“
„Návod na použitie
Túto ceninu je možné použiť až, po predchádzajúcom obdržaní parkovacieho lístka na vstupe, pri
odchode vložením do príslušného otvoru pre výstupný lístok. Pri platbe touto ceninou pri nedostatku
prostriedkov, je možné použiť i maestro- alebo inú kreditnú alebo platobnú kartu. Prosím, chráňte
vašu ceninu pred slnečným svetlom a vlhkosťou. Nelámať, neohýbať prosím. Sledujte časové určenie
a dobu platnosti! V prípade straty alebo krádeže ceniny sa cenina nenahrádza. Ani žiadna finančná
náhrada. V prípade nejasnosti kontaktujte prosím správcu.“ (pozn. preklad prevádzkovateľa)

Tieto stručné prevádzkové podmienky sú uvedené na zadnej strane produktu. S
rozšírenou verziou sa kupujúci má možnosť oboznámiť na www.lacne-parkovanie.sk,
v sekcii „Ako na to“.
Kupujúci je povinný zaobchádzať s produktom v zmysle prevádzkových podmienok,
nevystavovať ho priamemu slnečnému svetlu, zvýšenej vlhkosti, nemanipulovať s ním
v blízkosti ohňa, v mastnom prostredí a ani v blízkosti silného magnetického poľa.
Kupujúci je povinný ani inak mechanicky produkt nepoškodzovať.
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Reklamácia a jej uplatnenie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí kupujúcim.
V prípade problémov s funkčnosťou pri použití produktu na mieste, pre ktoré je produkt
určený, kupujúci ihneď kontaktuje správcu parkoviska, ktorý sa nachádza v pokladni
„Kassa“ na prízemí krytého parkovacieho domu č.4 - Parkhaus 4. Ak je nefunkčnosť
produktu správcom potvrdená, má kupujúci nárok na náhradu ceny, ktorú za kartu
zaplatil. Nevzniká mu nárok na žiadne ďalšie plnenie v súvislosti s nefunkčnosťou, alebo
nevyužitím produktu.
Pre urýchlenie celého postupu, kupujúci bezodkladne po návrate kontaktuje
predávajúceho prostredníctvom e-mailu info@lacne-parkovanie.sk alebo telefonicky na
číslo +421 (0)948 38 77 76 a informuje ho o vzniknuvšej situácii. Nasledovne kupujúci
doručí predávajúcemu na adresu SlovCAD, s.r.o., Soblahov 675, 913 38 Soblahov
potvrdenie o nefunkčnosti produktu vystavené správcom parkoviska a kópiu dokladu
o kúpe produktu.
Ak je potvrdená nefunkčnosť parkovacej karty správcom parkoviska, kupujúci má právo
na uplatnenie reklamácie a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú za
príslušný produkt zaplatil na ním určený účet, resp. adresu.
Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa vydania potvrdenia o nefunkčnosti produktu; v opačnom prípade jeho práva zo
zodpovednosti za vady zanikajú v celom rozsahu.
Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi považované za nepodstatné
porušenie zmluvy.
Predávajúci je povinný voči kupujúcemu spotrebiteľovi 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 produktu, 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 produktu za nový produkt.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia
reklamačného konania (odovzdanie opraveného produktu, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade
výmeny produtku za nový, začína plynúť nová záručná doba od jeho prevzatia.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom 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.
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Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, že požiadal
Správcu letiska o odborné posúdenie vadného produktu. Ak je produkt 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 potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď,
ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
Reklamovaný produkt zaslaný predávajúcemu na dobierku predávajúci nepreberá.
Odporúča sa kupujúcemu produkt poistiť. Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu
nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo
zodpovednosti za vady.
Právo na náhradu škody uplatnením práva zo zodpovednosti za vady tým nie je voči
kupujúcemu spotrebiteľovi dotknuté.
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich
pracovných dní odo dňa prevzatia produktu alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný
prevziať produkt späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt
alebo preddavok (vrátane
poštovného), ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ
vynaložil v súvislosti s objednaním produktu. Náklady na vrátenie produktu znáša
spotrebiteľ len v tom prípade, ak produkt plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a
nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto
zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho: SlovCAD, s.r.o.,
Soblahov 675, 913 38 Soblahov, pre urýchlenie celého procesu kupujúci kontaktuje
predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@lacne-parkovanie.sk .
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (7 pracovných
dní od prevzatia produktu), je spotrebiteľ oprávnený produkt vizuálne skontrolovať v
rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za
zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať produkt používať a takto
používaný produkt po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už
zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným

8 SlovCAD, s. r. o.

Obchodné podmienky

prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu
nedohodnú inak.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo
nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení poškodeného
produktu v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na
zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, nemôže byť spotrebiteľovi vrátená žiadna
časť kúpnej ceny, keďže hodnota takto poškodeného produktu má z hľadiska jeho
funkčnosti nulovú hodnotu.
Nárok kupujúceho podnikateľa na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu prepadá, ak
bolo s produktom manipulované po jeho prevzatí kupujúcim v rozpore s prevádzkovými
podmienkami.
Nemožnosť dodania tovaru
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať, je povinný o
tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za
produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom
plnení.
Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15
dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa
zmluvné strany spolu nedohodnú inak.
Ochrana osobných údajov
IS klienti je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným
číslom: 201412900.
Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné,
pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu
oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) e-mailom alebo
písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným
aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním
objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze
prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu
kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email
info@lacne-parkovanie.sk.
Osobné
údaje
kupujúcich
prevádzkovateľ
nepredáva/neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia,
ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia
produktu kupujúcemu.

9 SlovCAD, s. r. o.

Obchodné podmienky

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na
požiadanie.
Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská
obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany
spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. 046/5422 771 , fax. č.: 046/5420 685 .
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach
www.lacne-parkovanie.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne
prijíma, čo taktiež potvrdí ich aktívnym odklikom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných
podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31. 12. 2013.
Tieto obchodné podmienky boli konzultované s občianskym združením SOS ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom
internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk. Toto potvrdzuje udelený
certifikát a logo SOS.
V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami
môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.

