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1 .Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky
(ďalej  len „obchodné podmienky“)  sú
vydané spoločnosťou: 
Malé divy,  s .r .o. ,  IČO: 47815965,  DIČ:
2024130361,  IČDPH: SK2024130361,  so
sídlom: Sokolská 15,  900 01 Modra,  zapísaná
v obchodnom registri  Okresného súdu
Bratislava I ,  oddiel :  sro,  vložka číslo:
99487/B 
                      
Kontaktné údaje:  
email :  info@maledivy.wine,  
tel .č . :  0908714401,  web: www.maledivy.wine
(ďalej  len „predávajúci“)
      
Tieto obchodné podmienky upravujú
vzájomné práva a povinnosti  predávajúceho
a fyzickej  osoby,  ktorá uzatvára kúpnu
zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť
ako spotrebiteľ ,  alebo v rámci svojej
podnikateľskej  činnosti  (ďalej  len:
„kupujúci“)  prostredníctvom webového
rozhrania umiestneného na webovej  stránke
dostupného na internetovej  adrese
www.maledivy.wine.
     
Ustanovenia obchodných podmienok sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy.
Odchýlne dojednanie v kúpnej  zmluve má
prednosť pred ustanoveniami týchto
obchodných podmienok.
·       
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva
sa uzatvárajúv slovenskom jazyku.

2.Podmienky predaja
Upozornenie:  Sme platcami DPH a všetky
uvedené ceny sú s DPH.

www.maledivy.wine je primárne určený
užívateľom starším ako 18 rokov!
Návštevník/Objednávateľ prečítaním
alebo potvrdením týchto obchodných
podmienok súhlasí ,  že ma viac ako 18
rokov a prevádzkovateľ servera nemá
povinnosť overovať správnosť týchto
údajov u objednávateľa.  Objednávateľ v
plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a
pravdivosť všetkých údajov,  ktoré pri
objednávke zadal .
 
Obchodné a dodacie podmienky
stanovujú práva a povinnosti
predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci
objednaním tovaru akceptuje obchodné a
dodacie podmienky vyhlásené
predávajúcim. Obchodné a dodacie
podmienky sú pre obidve zmluvné strany
záväzné,  ak sa nedohodnú inak.
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3.Predmet kúpy
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva
kupujúceho úplným zaplatením tovaru.  

Predmetom kúpy je tovar uvedený na
www.maledivy.wine v aktuálnom
ponukovom katalógu.  Kupujúci
prostredníctvom objednávkového formulára
kontaktuje predávajúceho, ktorý mu
následne vystaví  objednávku za zvolený
tovar.  Podľa jednotl ivých pokynov zadá
fakturačnú adresu,  adresu doručenia (ak nie
je zhodná s fakturačnou adresou),  spôsob
doručenia,  spôsob platby.   Kupujúci  je
povinný pravdivo vyplniť  povinné údaje,
ktoré slúžia pre správne doručenie
objednaného tovaru a vystavenie daňového
dokladu. U fyzických osôb je to meno,
priezvisko,  adresa trvalého pobytu,  adresa
doručenia tovaru (ak nie je zhodná s
adresou trvalého pobytu),  emailová adresa
a číslo telefónu, na ktorom je možné
kupujúceho kontaktovať za účelom
potvrdenia objednávky a t iež doručenia
tovaru.  Kupujúci  sa zaväzuje objednaný
tovar riadne prevziať,  skontrolovať
neporušenosť a v prípade nedostatkov
spísať so zástupcom prepravcu zápis o
reklamácii .  Iba na základe tohto zápisu je
možné uplatniť  reklamáciu.  Objednaný
tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po
úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle
vystavenej  faktúry.  V prípade neprevzatia
objednaného tovaru si  predávajúci  bude
voči kupujúcemu uplatňovať nárok na
náhradu vzniknutej  škody vrátane ušlého
zisku.

Predávajúci  sa zaväzuje dodať daný druh
a množstvo tovaru na základe objednávky
kupujúceho v cene platnej  v čase
vystavenia objednávky a za dohodnutých
platobných podmienok.  Objednaný tovar
adekvátne zabalený zaslať v stanovenej
lehote na určenú adresu doručenia
kupujúceho s daňovým dokladom o
predaj i .  Predávajúci  nenesie
zodpovednosť za oneskorené dodanie
tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou
a za poškodenie zásielky zavinené
kuriérskou spoločnosťou.

4.Dodanie predmetu kúpy
Kupujúci  potvrdzuje,  že si  predmet kúpy
vybral  v súlade s ponukou predávajúceho
www.maledivy.wine.  Kupujúci  prehlasuje,
že s podmienkami kúpy je oboznámený
sú pre neho zrozumiteľné a t ieto
podmienky sa zaväzuje dodržiavať.  

Predávajúci  sa zaväzuje dodať predmet
kúpy kupujúcemu podľa stanoveného
expedičného času daného produktu od
zaplatenia objednávky,  ak nie je
dohodnuté inak.  Náklady prepravného
hradí kupujúci  spolu s tovarom pred
dodávkou alebo na mieste pri  dodávke.
Prepravu predmetu kúpy zabezpečí
predávajúci  prostredníctvom zmluvného
prepravcu, poštou alebo vlastnou
prepravou (podľa želania zákazníka) .
Dodacia lehota zo strany predávajúceho
je splnená ak bol predmet kúpy v danej
lehote odovzdaný na prepravu.
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5.Možnosti  dopravy a platieb
U nás môžete využívať nasledovné spôsoby
dopravy a platieb:  
 
Spôsob doručenia:
DPD: objednávky do 10kg (6ks f l iaš)  - 7 ,0€ 
DPD: objednávky nad 10kg (12ks f l iaš)  - 9,6€
Pri  inom, alebo väčšom množstve podľa
dohody.
Osobný odber v Modre je bezplatný a možný
po telefonickom alebo mailovom dohovore
oboch strán.
Vína doručované kuriérskou spoločnosťou
sú doručované v prepravných kartónoch
kvôli  bezpečnosti .  Ceny doručenia sa môžu
meniť podľa aktuálnych zmien cenníka
dopravcu.
 
Spôsob platby:  
Prevodný príkaz:  na základe zálohovej
faktúry bude tovar expedovaný zo skladu po
obdržaní platby na účet predávajúceho.
Platobná karta - pri  osobnom odbere
Hotovosť – pri  osobnom odbere 
Dobierka – platba kuriérovi  v hotovosti

6.Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od
zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti  tovaru,  alebo ak dodávateľ
tovaru dohodnutého v zmluve preruši l
výrobu, prípadne vykonal také závažné
zmeny, ktoré znemožnil i  real izáciu splnenia
povinností  predávajúceho vyplývajúcich zo
zmluvy alebo z dôvodov vyššej  moci,  alebo
ak ani pri  vynaložení všetkého úsi l ia ,  ktoré
možno od neho spravodlivo požadovať,  nie
je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote

určenej  týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami alebo v cene,  ktorá je
uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci  je povinný o tejto
skutočnosti  okamžite informovať
kupujúceho a vrátiť  mu už zaplatenú
zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v
lehote do 14 dní od oznámenia o
odstúpení od zmluvy a to prevodom na
účet určený kupujúcim V súlade s
ustanovením §7 odst.  1  č .  102/2014 Z.z.  o
ochrane spotrebiteľa pri  predaj i  tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej  na diaľku alebo zmluvy
uzavretie mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,  má
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do
14 (kalendárnych) dní od prevzatia
tovaru bez uvedenia dôvodu a to
písomným upovedomením na kontaktné
adresy /email ,  adresa sídla/. Spotrebiteľ
je povinný vrátiť  tovar,  ktorý je
predmetom odstúpenia od kúpnej  zmluvy
najneskôr do 14 dní odo dňa písomného
oznámenia,  ktoré bolo doručené
predávajúcemu. 

Odstúpením od zmluvy sú si  zmluvné
strany povinné vrátiť  navzájom
poskytnuté plnenia.  V prípade,  ak
spotrebiteľ už prevzal  objednaný tovar,
je povinný ho vrátiť  v originálnom balení
a bez poškodenia.  V prípade,  ak
spotrebiteľ vráti  objednaný tovar
poškodený, čiastočne spotrebovaný resp.
v stave,  ktorý neodpovedá stavu,  v
ktorom bol predávajúcim odoslaný,  berie 
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na vedomie,  že predávajúci  je oprávnený si
takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci
povinný preukázať,  dodatočne uplatniť  ako
náhradu vzniknutej  škody.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení
od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo
účtu,  na ktorý má byť uhradená suma za
objednaný tovar poukázaná zo strany
predávajúceho. Predávajúci  sa zaväzuje
uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní
odo dňa pri jatia žiadosti  na odstúpenie od
kúpnej  zmluvy avšak nie je povinný sumu
vrátiť  do tej  doby,  pokiaľ  kupujúci
spotrebiteľ nevráti  tovar kupujúcemu alebo
nepreukáže,  že tovar určený na vrátenie
neodoslal .  
V zmysle § 7 ods.  6,  písmena e)  zákona č.
102/2014 Z.z.  spotrebiteľ nemôže odstúpiť
od kúpnej  zmluvy,  pokiaľ  produkt nie je
vhodné vrátiť  z dôvodu ochrany zdravia 
 alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol
spotrebiteľom znehodnotený alebo
poškodený ochranný obal .
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
nie je možné v prípade,  ak bol  tovar
čiastočne spotrebovaný.  Takisto nie je
možné odstúpiť od zmluvy u tovaru,
ktorého charakter to vylučuje predovšetkým
z hygienických dôvodov.  Pokiaľ  bude
vrátený tovar neúplný,  poškodený či
viditeľne použitý,  predávajúci  si  môže
uplatniť  náhradu škody. 

Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej
zmluvy je možné stiahnuť a nájdete ho na
našej  webovej  stránke v sekcii  dôležité
odkazy.

telefonicky (+421 908 714 401)
e-mailom (info@maledivy.wine)
poštou (Malé divy, s.r.o., Sokolská 15,
900 01 Modra)

7.Reklamácia
Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený
nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu
bol dodaný v zlej kvalite, (víno po
refermentácii, víno s bielkovinovým
zákalom, víno s nadmernou a senzoricky
jednoznačnou oxidáciou) má nárok na
bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie
peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie
reklamovaného tovaru do Malé divy, s.r.o.,
Sokolská 15, 900 01 Modra. Predávajúci v
tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu
za prvú prepravu. Kryštalický zákal (vínny
kameň) neznehodnocuje kvalitu vína a
kupujúci v tomto prípade nemá nárok na
vrátenie peňazí ani tovaru. Tovar sa v
takomto prípade nevymieňa za iný.
Reklamácie sú vybavované:

 
Aby ste predišli znehodnoteniu vína a
prípadným reklamáciám, dodržujte prosím
zásady správneho skladovania vína. Víno
skladujeme v suchých, tmavých
miestnostiach. Teplota v miestnosti by
mala byť stála (10 - 15°C). Pred expedíciou
z nášho skladu k Vám je víno vizuálne
prekontrolované na prípadné závady.
Predávajúci neručí za závady spôsobené
prepravcom (rozbitie fliaš a pod.).
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8.Záruka
Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná
záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.
 
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom
objednávkového formulára, slúžia výlučne pre
potrebu poskytnutia konkrétnej služby. Osobné
údaje spotrebiteľa sú nutné pre vytvorenie faktúry a
tiež je nutné ich poskytnúť dopravcovi na doručenie
tovaru. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu
byť Vaše osobné údaje poskytnuté: DPD - Direct
Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35
834 498

9.Alternatívne riešenie sporu
V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona
391/2015 Z.z.  máte ako spotrebiteľ právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie :

1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
info@maledivy.wine, ak nie je spokojný so
spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho
vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že
predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ
predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím
alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu.  Podľa zákona
391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne  riešenia 
sporov (ďalej len subjekt ARS)  orgány a oprávnené
právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným
podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj
prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?
event=main.home.show

3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená
využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie 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,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo
súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo
na podanie návrhu nemá predávajúci. 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv
uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde
hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od
spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za
začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak
maximálne do  výšky 5 EUR vrátane DPH

10.Všeobecné a záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny
uvedenej v informačných materiáloch na základe
ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena
ceny nastane na základe skutočností, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od
podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia
do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje
akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto
kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z
pôvodnej ceny tovaru.

Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch.
podmienok sú možné len písomne vzájomnou
dohodou zmluvných strán, formou písomného
dodatku.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj
účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.


