
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 
GRANDCOM, s.r.o. pre e-shop www.ugriluj.sk 

 
1. Základné ustanovenia 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na 
jednej strane je spoločnosť GRANDCOM, s.r.o. IČ 46972048, so sídlom 
Odborárska 1372/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Obchodnom 
registri Trenčín, oddiel Sro, vložka: 27604/R ako predávajúci a/alebo poskytovateľ 
služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je 
kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len 
„kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke 
www.ugriluj.sk. 
  
V prípade, keď spoločnosť GRANDCOM, s.r.o. vystupuje ako poskytovateľ, 
poskytuje služby a/alebo tovar podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým 
kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej 
ponuky služby a/alebo tovaru, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia 
tieto VOP, ak nebude uvedené inak. 
  
Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
 
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo 
inej podnikateľskej činnosti. 
  
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP 
sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako 
aj súvisiacimi predpismi. 
  
Podnikateľom sa rozumie: 
- osoba zapísaná v obchodnom registri, 
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov, 
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 
podľa osobitného predpisu. 
 
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne 
neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek 
rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. 
 



Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých 
neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Doprava a platba", 
podmienkami objednávanej služby a/alebo tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení 
platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke 
predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, 
obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších 
firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 
 
Kúpna zmluva  
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie 
ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním 
objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto 
prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na 
zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú 
zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe 
dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu 
pozri bod 5. Objednávanie. 
  
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná 
objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je 
uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho 
kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. 
  
Všetky spory, ktoré vzniknú vzniknú na základe zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom 
1.Trenčiansky rozhodcovský súd, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, podľa jeho 
základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. 
  
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od 
jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za 
účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. 
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú 
zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne 
popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju 
skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na www stránke 
www.ugriluj.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 
  
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) 
pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife 
telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.  

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 



Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je 
povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého 
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
 
Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) 
poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho 
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich 
poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju 
nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracovania týchto osobných 
údajov je vystavenie kúpneho dokladu (faktúry), predzmluvné vzťahy, identifikácia 
kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode 
www.ugriluj.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách. 
 
Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na 
základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 
Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento 
účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ugriluj.sk, 
pri registrácii na internetovom obchode www.ugriluj.sk alebo iným vhodným 
spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného 
políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode 
www.ugriluj.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v 
rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, pri činnosti predávajúceho týkajúcej 
sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo 
svojom informačnom systéme “Marketing“. Kupujúci udeľuje predávajúcemu 
tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov 
kupujúceho. 
 
Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho 
osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho 
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci 
po splnení účelu spracovania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov 
kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v 
lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.  
 
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, 
aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá 
účelu, na ktorý boli zhromaždené. 
 
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude 
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, 
ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a 



ani ich nebude obchádzať. 
 
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, 

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných 
údajov v informačnom systéme v rozsahu: 

1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol 
vymenovaný, 

2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri 
získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, 

3. účel spracúvania osobných údajov, 

4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 
ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a 

5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a 
podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho 
na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu 
najmä poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť 
požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje 
kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, 
oznámi kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho 
povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného 
právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci 
oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, 
a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva 
osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto podmienkach 
prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 
GRANDCOM, s.r.o., Odborárska 1372/7, 915 01  Nové Mesto nad Váhom (SK) 

3. Prevádzková doba 

Objednávky cez internetový obchod predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni, cez email a telefón v pracovné dni. 
Tovar je možné odobrať po dohode v prevádzkarni predávajúceho nasledovne: 
 
GRANDCOM, s.r.o. 
Odborárska 1372/7 
91501 Nové Mesto nad Váhom 
Po - Pia: 9:00 - 17:00 



4. Ceny 

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny 
sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí 
spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za 
dopravné a pod. 
 
Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového 
tovaru alebo po dobu časovo určenú. 
 
Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/, za ktorú predmetný tovar/službu/ 
GRANDCOM, s.r.o.  ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, 
marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej 
prevádzkovanom e-shope.   

5. Objednávanie 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ 
má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane 
DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v 
objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci 
spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so 
skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. 
  
Objednávať tovar je možné prostredníctvom elektronického 
obchodu www.ugriluj.sk. 

6. Odstúpenie od zmluvy 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ 
 
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji 
a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto 
uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 
prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je 
nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy 
predávajúcemu. Toto právo zaniká ak si kupujúci tovar objednaný 
prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta 
predávajúceho. 
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: 
 
GRANDCOM, s.r.o. 
Odborárska 1372/7 
91501 Nové Mesto nad Váhom  
 



Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, 
nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar 
prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže 
predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 
458 ods 1 obč. Z). 
 
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 
14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 
 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže 
spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: 
a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred 
uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách 
finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
c.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho 
osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
d.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil 
spotrebiteľ ich originálny obal, 
e.    na dodávku novín, periodík a časopisov, 
f.     spočívajúcich v hre alebo lotérii, 
 
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre 
urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s 
priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej 
zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom 
bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či 
bude čerpaná pre ďalší nákup.  
 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, 
je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, 
že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva 
stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním 
súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto 
hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.  
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne 
kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s 
vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od 
odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote 
automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na 
vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je 
bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi 
zaslaný. 
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ 



 
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné 
odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky 
a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V 
prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar 
vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať 
kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. 
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz 
za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci 
súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 
428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov). 
 
Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude 
požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na 
predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za 
dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa 
preukáže úradne overenou plnou mocou. 

7.  Platobné podmienky 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: 
 
- platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na na výdajnom mieste GRANDCOM, s.r.o., 
- platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom 
mieste GRANDCOM, s.r.o. (platobnou kartou), 
- platba vopred bankovým prevodom, 
- platba vopred cez internetové rozhranie GoPay (platobnou kartou on-line), 
- na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak 
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho. 

8. Dodacie podmienky 

Osobný odber: 
- tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a 
preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom, 
- tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou bude vydaný výhradne 
štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže 
overenou plnou mocou, 
 
Zasielanie prepravnou službou - SR: 
- tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou pričom cena prepravy sa 
riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, 
 
Ceny dopravy nájdete v rubrike Doprava a Platba. 
 



Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, 
je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s 
dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, 
poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený 
odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že 
zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku 
kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v 
odovzdávacom protokole prepravcu. 
  
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na 
adresu info@ugriluj.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez 
zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné 
reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje 
kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť 
preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

9. Záručné podmienky 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a 
platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

10. Záverečné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2020 a rušia 
predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 01.01.2022 
 

 

 
                                                                                     Bc. Michal Pokopec, konateľ 

 


