
Všeobecné obchodné podmienky 
Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj 
tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

  

Predávajúci : 

RNW s. r. o.  
IČO: 50 145 762  
DIČ: 2120265026  
IČ-DPH: SK21202650262  
Prevádzka: Robotnícka 20/3, 831 03 Nové Mesto, Bratislava 

Zapísaná v živn. registri vedenom na Okresnom úrade Bratislava Číslo: 108893/B  

  

Kontaktné údaje – telefón, +421 908 301 013, email: runway@rnw.sk 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj  
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava     
Odbor výkonu dozoru  
ba@soi.sk  
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04  
fax č. 02/58 27 21 70  
Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za 
predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. 

  

 I. OBJEDNÁVKA 
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného 

systému na rnw.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. 
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade 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. 

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú 
adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, 
názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka 
prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu 
medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby 
zabezpečujúcej prepravu tovaru). 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a 
vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V čo najkratšom 
čase sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a 
oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto 
termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. 



  

II. DODACIE LEHOTY 
1. Termín dodávky alebo odberu tovaru je od 1 do 10 dní od dátumu overenia objednávky. 
2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii 

ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. 

  

III. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ 
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu 

podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo 
zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. 

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo platobnou kartou. 
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu 

dobierky. 
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom 

spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 
a. vyzdvihnutím vo výdajni na Robotnícka 20/3, 831 03 Nové Mesto, Bratislava 
b. dopravou predávajúceho - na základe telefonického alebo emailového dohovoru 
c. kuriérom (zasielateľskou službou) – cena za prepravu je uvedená na stránke rnw.sk. 

Prepravu realizuje spoločnosť Slovenská pošta, a.s., 

  

IV. PREBERANIE TOVARU 
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na 

objednávke. 
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a 

kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľovi 
odporúčame ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať 
Zápis o škode na zásielke. 

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších 
peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby 
prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má 
spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné 
náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné 
ako produkt predávajúceho. 

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a 
služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na 
spotrebiteľa. 

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia 
spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. 

  

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. 



2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14. pracovných dní 
odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, 
musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a 
musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na 
náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. 
Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať 
všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad 
o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, 
že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy 
podpísaná spotrebiteľom. 

3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na 
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a 
iných nákladov a poplatkov.  
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ 
pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom 
spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ 
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný 
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré 
si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný 
predávajúcim. 
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako 
mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, 
ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním 
poverenej osoby. 

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných 
prípadoch: 

a. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so 
súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

b. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena 
závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 

c. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých 
požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: 
a. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať 
b. zmenila sa cena dodávateľa produktu 
c. vystavená cena produktu bola chybná 

  

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov. 
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej 

spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, 

adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. 
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej 

objednávky. 
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným 

osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. 



6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na 
marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-
mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú 
adresu. 

7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním 
osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami 
poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou 
vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane 
informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 

9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním 
osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami 
poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. 

  

VII. ZÁRUKA A SERVIS 
1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie 

spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená 
dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej 
činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri 
uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje ) 
reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, 
faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa 
spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením 
výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, 
nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi 
montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. 
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym 
zaobchádzaním. 

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť 
predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe 
týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. 

  

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje 

spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 
2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s 

týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom. 
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý 
zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku 
nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za 
účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi 
predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom 
Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo 
nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a 



zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa 
č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a 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, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z 
neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo 
Občianskeho zákonníka. 

3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, 
elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej 
siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 21.11.2021 

  

  

  

Reklamačný poriadok 
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú 
dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že 
tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. 

  

Záruka sa nevzťahuje na:  

● vady vzniknuté nesprávnym používaním 
● nesprávnym použitím výrobku 
● nesprávnym skladovaním 

  

Postup pri reklamácii: 

● pre urýchlenie vybavenia reklamácie nás môžete informovať e-mailom info@rnw.sk. Tovar 
pošlite riadne vyčistený, ( nie na dobierku ) na našu adresu: RNW s.r.o., Robotnícka 20/3, 
831 03 Nové Mesto, Bratislava 

● uveďte dôvod reklamácie  a Vašu adresu a tel. číslo 
● priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru (kópiu faktúry, dokladu o zaplatení) 

  

Upozornenie - reklamačné podmienky: 

Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno 
zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže 
tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania 
vydržať.  



  

Zodpovednosť za vady predanej veci  

(Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) 

  

§ 619 

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých 
veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za 
nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré 
sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 

  

§ 620 

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom 
vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie 
však kratšej než 12 mesiacov. 

(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy 
záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len 
niektorej súčiastky veci. 

(4) 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. 

(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť 
záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci 
podmienky a rozsah tejto záruky. 

  

§ 621 

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky 
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, 
pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a 
riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

  

§ 622 

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

(2) 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. 



(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to 
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

  

§ 623 

(1) Ak ide o vadu, 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. 

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

  

§ 624 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má 
kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

  

§ 625 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však 
v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v 
mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na 
vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote 
dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim. 

  

§ 626 

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v 
záručnej dobe. 

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v 
deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. 

(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 
mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a 
kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2. 

  

§ 627 

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy 
bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu 
potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak 
dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.  

  



  

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr 
do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ 
sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie 
peňazí. 

  

  

Alternatívne riešenie sporu 

Spotrebiteľ 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. 

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 
ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  

RNW s. r. o.  
IČO: 50 145 762  
DIČ: 2120265026  
IČ-DPH: SK21202650262  
Prevádzka: Robotnícka 20/3, 831 03 Nové Mesto, Bratislava je Slovenská obchodná inšpekcia https://
www.soi.sk/ alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov 
alternatívneho riešenia sporov vedenom  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam 
je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/ 

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských 
sporov sa obráti. 

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/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

  

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej 
zmluvy. 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito 
obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom 
rozsahu s nimi súhlasí. 

  

  

https://www.soi.sk/
https://www.soi.sk/
https://www.mhsr.sk/
https://ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy  

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

  

Komu: RNW s.r.o., Robotnícka 20/3, 831 03 Nové Mesto, Bratislava 

info@rnw.sk 

  

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/
od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  .............. 

  

Dátum objednania/dátum prijatia (*) .............. 

  

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ............... 

  

Číslo účtu spotrebiteľa(*) alebo adresa spotrebiteľa(*) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím 
zmluvy:............... 

  

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .............. 

  

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej 
podobe) .......................... 

  

Dátum .................. 

  

(*) Nehodiace sa prečiarknite. 
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