
OBCHODNÉ PODMIENKY 

§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných 

strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LED House s.r.o., so 

sídlom Šuhajova 1207/40, 040 18 Košice, IČO: 47724722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, vložka č. 35588/V, DIČ: 2024068376, IČ DPH: SK2024068376 (ďalej len "predávajúci") 

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického 

obchodu predávajúceho. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre 

Košický kraj, Vrátna č. 3, P. O. BOX A‐35, 040 65  Košice 1, 055/729 07 05 

Kontaktné údaje predávajúceho: 

e‐mail: sales@autoledky.sk 

telefón: +421 948 833 533 

číslo účtu IBAN: SK38 0900 0000 0050 5373 8992 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností: 

LED House s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, sales@autoledky.sk 

2. Kupujúci podaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi 

súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že 

predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne 

od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred 

všeobecnými obchodnými podmienkami. 

§2 SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY 

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho 

predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme 

kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo 

forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je elektronické potvrdenie o prijatí objednávky, 

ktoré je doručené bezodkladne po prijatí objednávky 

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je 

predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, 

kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach úhrady, spôsobe prepravy tovaru do 

dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. 

§3 PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

1. Predávajúci je povinný: 

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom 

množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na 

jeho uchovanie a ochranu, 

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 



c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj elektronickej podobe 

všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané 

platnými právnymi predpismi (návody na montáž, obsluhu a použite v slovenskom jazyku, 

záručný list, dodací list, daňový doklad). 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

§4 PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich 

kalendárnych dní (Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.  

2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar 

predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; 

primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ 

len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný 

3. Kupujúci:  

a. prevezme zakúpený alebo objednaný tovar, 

b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane 

nákladov na doručenie tovaru, 

c. potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 

4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 

zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

§5 DODACIE PODMIENKY 

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov 

predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa 

splniť do 30 dní od jej doručenia. 

3. Dostupné spôsoby dopravy a ceny poštovného sú dostupné na adrese 

https://www.autoledky.sk/Doprava/. 

4. 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. 

5. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e‐mailom na adresu 

sales@autoledky.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. 



6. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je 

povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar 

alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa 

predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky 

preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom 

plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a 

cene. 

§6 KÚPNA CENA 

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo 

podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na 

doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou: 

a. dobierkou v mieste dodania tovaru, 

b. platbou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený na proforma faktúre, 

faktúre alebo záväznej akceptácií objednávky, 

c. bezhotovostným prevodom prostredníctvom služby PayPal (prevádzkovateľ: PayPal 

(Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5th Floor, 22‐24 Boulevard Royal, L‐2449, Luxembourg) 

d. bezhotovostným prevodom použitím platobných kariet VISA, VISA Electron, MasterCard 

prostredníctvom služby GP WebPay (prevádzkovateľ: Global Payments s.r.o., organizačná 

zložka, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika). 

2. Predávajúci si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch (nepreberanie kupujúcim objednaného tovaru 

na dobierku, nefunkčnosť platobných brán, neprítomnosť objednaného tovaru na sklade, apod.) 

neumožniť využiť jeden alebo viacero spôsobov platieb uvedených v ods. 1. 

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň 

platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej 

zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, 

kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s 

platnými právnymi predpismi SR. 

6. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu 

tovaru predávajúci má nárok na náhradu nákladov od kupujúceho na objednanie a prepravu tovaru. 

7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné 

strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od 

kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru 

8. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto 

služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

§7 NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA 

TOVARE 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 



§8 REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE) 

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne uplatniť u 

predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky 

predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru 

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s 

ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). 

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme 

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak. 

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne 

dojednané iné záručné podmienky. 

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré 

zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u 

predávajúceho. 

6. Kupujúci  vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby tovaru, môže uplatniť 

nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné 

odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva,  alebo oprávnenému zástupcovi 

predávajúceho spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru. 

7. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v 

súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 Zákona prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým 

kontaktom. 

8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú 

splnené všetky nasledujúce podmienky: 

a. reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu: 

LED House s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice alebo na adresu sídla predávajúceho 

b. spolu s reklamovaným výrobkom bolo na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – 

pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný, meno a adresu spotrebiteľa, 

prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe 

tovaru, prístupové kódy, heslá. 

9. Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese 

https://www.autoledky.sk/dokumenty/reklamacia.pdf. 

10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne predložiť predávajúcemu a ktorý je pevne 

zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

a. po dohovore prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým dohovorom 

kupujúceho predávajúcemu, 

b. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o 

obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie 

c. sprístupnenie kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu. 

11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar 

kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto paragrafe. 

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie 

možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. 



12. V mieste určenom  na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby 

poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. 

13. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.  

14. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru  

v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne 

označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona. 

15. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku 

reklamačného konania. Reklamačné konanie nesmie trvať dlhšie viac ako 30 dní.  

16. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy 

upozornený. 

17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

a. Nepredložením informácie na základe ktorej je možné identifikovať kupujúceho resp. 

objednaný tovar (napríklad číslo objednávky/faktúry a pod), 

b. uplynutím záručnej doby tovaru, 

c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 

d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a 

mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 

e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 

f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami 

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo 

bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 

g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 

h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 

i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či 

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 

j. neoprávneným zásahom do výrobku. 

18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich 

spôsobov: 

a. odovzdaním opraveného tovaru, 

b. výmenou tovaru, 

c. vrátením kúpnej ceny tovaru, 

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 

dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu, 

po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený 

tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto 

reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od 

prevzatia nového tovaru. 

22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. 

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: 

a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo 



b. predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok 

24. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú 

chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar 

riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu: 

a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný 

funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo 

b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu 

vystavením dobropisu na chybný tovar. 

25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie 

tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. 

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie 

viac ako  dvoch rôznych odstrániteľných chýb . 

27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie 

reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si 

kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. 

28. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na 

montáž a použitie. 

29. Osoba oprávnená výrobcom (výrobcami) na vykonávanie záručných opráv:  

Ing. Erik Plachý, Šuhajova 40, 040 18 Košice ‐ Krásna 

§9 AUTORSKÉ PRÁVA 

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach. 

§10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA 

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov ‐ Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti LED House 

s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných 

údajov (napr. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú 

povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci tu: 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby 

Správcom osobných údajov je spoločnosť LED House s.r.o., so sídlom Šuhajova 40, 040 18 Košice, IČO 

47 724 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel sro, Vložka číslo 31387/V 

(ďalej len „spoločnosť LED House“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. 

 

 

 



2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: 

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e‐shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie 

poistných udalostí 

Spoločnosť LED House spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e‐shopu a dodania tovaru 

nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa, údaje 

o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania 

úhrady na účet spoločnosti LED House), na účely vybavovania reklamácií a údaje uvedené zákazníkom 

pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí a aj údaje o poistenom tovare a údaje 

uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti. 

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e‐shopu, 

dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade 

vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e‐

shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe 

tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia 

zákonnej povinnosti spoločnosti LED House. 

 Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, 

spoločnosť AEC services s.r.o., so sídlom Čínska 4, 040 13 Košice, IČO: 47047666, DIČ: 2023721095, 

ako sprostredkovateľ 

proClick s.r.o., so sídlom Nová štvrť 486/41, 08212 Kapušany, IČO: 50952455, DIČ: 2120539949 ako 

sprostredkovateľ 

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom 

konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako 

prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia 

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo 

sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti LED House. 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej 

lehoty na dodaný tovar. 

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e‐shopu 

Spoločnosť LED House spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e‐shopu nasledovné osobné 

údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky. 

 



Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o 

kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e‐shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe 

tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. 

c.    Registrácia a prevádzka e‐shopu 

Spoločnosť LED House spracúva na účely registrácie a prevádzky e‐shopu nasledovné osobné údaje: 

meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa a história objednávok. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e‐

shope a prevádzky e‐shopu. 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e‐shope. 

d.    Poskytovanie telefonickej a e‐mailovej podpory zákazníkom 

Spoločnosť LED House spracúva na účely poskytovania telefonickej a e‐mailovej podpory nasledovné 

osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa, história 

objednávok.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na poskytnutie podpory. 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru. 

e.    Riešenie sťažností zákazníkov 

Spoločnosť LED House spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, 

priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj 

jeho adresu, telefónne číslo alebo e‐mailovú adresu. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti 

zákazníka. 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka. 

f.    Súťaže na Facebooku a Instagrame 

Spoločnosť LED House spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku  a Instagramu 

nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, 

priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v 

súlade s jej podmienkami. 

 



Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom 

je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

Írska republika resp. Instagram Inc. ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje 

spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://www.facebook.com/policy.php resp. https://help.instagram.com/155833707900388). 

g.    Poskytovanie podpory cez Facebook 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook alebo 

Instagram, spoločnosť LED House bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom resp. 

Instagramovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie 

poskytne. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym 

základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie 

osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou LED House je nevyhnutné na poskytnutie podpory na 

žiadosť zákazníka. 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika resp. Instagram Inc. ako prevádzkovateľ, pričom táto 

spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://www.facebook.com/policy.php resp. https://help.instagram.com/155833707900388). 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov. 

h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti LED House 

Spoločnosť LED House spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti LED House nasledovné 

údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje 

potrebné na podanie žaloby spoločnosťou LED House, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti LED 

House, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v 

súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti LED House. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym 

základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov 

spoločnosťou LED House je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti LED House. 

Oprávneným záujmom spoločnosti LED House je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti 

nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti LED House. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako 

prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas 

ktorej môžu byť voči spoločnosti LED House uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže 

uplatniť svoje vlastné nároky. 

 

 



i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti LED House 

Spoločnosť LED House spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných 

povinností spoločnosti LED House. 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, 

zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o 

archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LED House je nevyhnutné na 

účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou LED House. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom. 

3.    Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených 

Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu 

osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 

na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si 

dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti LED House: 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej 

osoby pod názvom spoločnosti, 

b)    elektronicky zaslaním e‐mailu na vyššie uvedenú e‐mailovú adresu alebo 

c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

d).   Príslušné právne predpisy 

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných 

údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

§11 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania 

dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 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 (ďalej len 

"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Predávajúci je povinný prevziať tovar a 

vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu 

zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru 

alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

2. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s 

kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave 



a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je 

spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e‐mailovú adresu sales@autoledky.sk, 

oznámiť prostredníctvom telefonátu, v listinnej podobe alebo prostredníctvom zápisu na 

akomkoľvek trvalom nosiči. 

3. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od 

zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom 

originálnom balení. 

4. 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. 

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo 

na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu 

služby, 

b. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom 

trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy, 

c. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného 

na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany 

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný 

s iným tovarom, 

g. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom 

ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na 

trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal 

predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj 

iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli 

uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo 

tovary vopred neobjednal, 

i. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh 

alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal 

rozbalil, 

j. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 

nedodávaných v ochrannom obale, 

k. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom 

automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s 

činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto 

služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 



l. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie 

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o 

tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa včas a riadne oboznámil s 

informačnými povinnosťami predávajúceho uvedenými v týchto obchodných podmienkach podľa 

ust. § 10 Zákona č. 102/2014. 

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný 

súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona 102/2017, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za 

skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

§12 ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI 

1. Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu 

sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na 

okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako 

dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov. 

§13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť 

písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená 

umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať 

písomnú formu. 

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení: 

a. Zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon 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, 

b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 

Z.z. (v znení platných noviel), 

c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel), 

d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel). 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej 

zmluvy. 

5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v 

celom rozsahu s nimi súhlasí. 

6. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež prostredníctvom 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov – mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci 

‐ spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je 

napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR 

platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Autoledky.sk pre vyriešenie 

vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov. 

7. Spätný odber elektroodpadu zabezpečuje http://www.erp‐recycling.sk/potrebujem/recyklacia‐

elektroodpadu/ 



 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 30. 6. 2019 a rušia predchádzajúce znenia 

VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. 



VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, formulár je dostupný aj v elektronickom formáte 
na adrese https://www.autoledky.sk/dokumenty/odstupenie.pdf.) 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 
– Komu LED House s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, sales@autoledky.sk: 
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o 
poskytnutí 
tejto služby* : .............. 
– Dátum objednania/dátum prijatia* .............. 
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............. 
– Dátum .............. 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
 
**TOVAR POSIELAJTE NA ADRESU: LED House s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice** 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia 

osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto 

zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo e‐mailom 

s vyžiadaním si potvrdenia o prečítaní alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči) na adresu LED 

House s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, sales@autoledky.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový 

formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na adrese 

https://www.autoledky.sk/dokumenty/odstupenie.pdf. 

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na 

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 

1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o 

odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená rovnakým 

spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to 

bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu 

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 


