
Všeobecné obchodné podmienky 

Definície 

a)  Prijatie znamená prijatie navrhovanej zmluvy zaplatením Preddavku alebo Ceny 

uvedenej v potvrdzovacom e-maile. 

b)  Cena je peňažným vyjadrením hodnoty osobitne poskytovaných Služieb alebo 

prehliadky, ktorá je aktuálna k dátumu Zmluvy alebo jej neskoršej zmeny. 

c) Diaľková komunikácia znamená komunikáciu medzi stranami prostredníctvom 

telefónu, e-mailu, webového formulára alebo webovej stránky. 

d)  Subjekt údajov je na účely zákona o ochrane osobných údajov kupujúcim. 

e)  Preddavok je preddavok vo forme časti Ceny určenej Predávajúcim, ktorý sa používa 

ako finančná záruka Kupujúceho. 

f)  Potvrdzujúci e-mail znamená predbežné potvrdenie dostupnosti prehliadky alebo 

služieb, na ktoré sa vzťahuje objednávka, vrátane akýchkoľvek platieb a ďalších 

informácií. 

g) Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá vytvorila Objednávku a uzavrela s 

Predávajúcim zmluvu o poskytnutí Služby; na účely plnenia zmluvy je kupujúci tiež 

označený ako „vedúci“ alebo „vedúci skupiny“. 

h)  Objednávka znamená písomnú špecifikáciu zájazdu alebo služby, vrátane akýchkoľvek 

úprav dohodnutých pred uzavretím zmluvy. 

i)  Oprávnená osoba je osoba, ktorá sa má zúčastniť prehliadky alebo má jej byť 

poskytovaná služba; na účely plnenia zmluvy, ak existuje niekoľko oprávnených osôb, 

tieto oprávnené osoby sa označujú aj ako „skupina“. 

j)  Predávajúci znamená Never Happened s.r.o., Žižkova 17, 811 02 Bratislava, IČO: 

50 901 575, IČ DPH: SK2120537122, DIČ: 2120537122. 

k)  Správca údajov je na účely zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci. 

l)  Reklamáciou sa rozumie podanie Kupujúceho adresované Predávajúcemu, ktorým 

Kupujúci uplatní právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby. 

m)  Reklamačný poriadok znamená postup, Predávajúceho a Kupujúceho pri reklamácii v 

súvislosti s poskytnutou službou, ak má Kupujúci opodstatnené dôvody na uplatnenie 

práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Pravidlá vybavovania sťažností sú 

súčasťou týchto VOP a sú zverejnené aj na webovej stránke www.neverhappened.eu. 

n)  Službou sa rozumie samostatné poskytovanie stravovacích služieb, voľnočasových 

aktivít (rekreačných alebo športových aktivít), ubytovania, dopravy alebo iného plnenia, 

ktoré sa poskytuje individuálne, v množstve a rozsahu stanovenom kupujúcim alebo v 

minimálnom rozsahu alebo minimálne množstvo určené predajcom. 

o)  Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy a pri jej vykonávaní nejedná v 

rámci svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo 



povolania; na túto osobu sa vzťahujú uplatniteľné záväzné ustanovenia týkajúce sa 

ochrany spotrebiteľa. 

p)  VOP znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky zabezpečujúce právne vzťahy pri 

predaji a poskytovaní služieb. 

q)  Vyššia moc znamená všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré sú nezávislé od vôle 

niektorej zo strán a ktoré sa nemohli primerane očakávať alebo predvídať, alebo tieto 

skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky boli odvrátené alebo prekonané. 

Akékoľvek nepredvídateľné skutočnosti (alebo predvídateľné, ale neodvrátiteľné 

predávajúcim), ktoré ovplyvňujú poskytovanie Služby, ako napríklad štrajky, katastrofy, 

nehody s charakterom prírodných katastrof, výpadky napájania, núdzové situácie, 

epidémie, núdzové situácie v krajine a iná verejnosť autoritatívne opatrenia atď. sa tiež 

považujú za zásahy vyššej moci. 

r)  Webový formulár znamená elektronický formulár na Webovej stránke používaný na 

vytvorenie a odoslanie písomnej Objednávky predávajúcemu. 

s)  Webová stránka znamená webovú stránku www.neverhappened.eu., ktorá slúži aj ako 

katalóg prehliadok a samostatných služieb. 

t)  Prehliadka znamená kombináciu najmenej dvoch z nasledujúcich služieb: 

a) doprava 

b) ubytovanie 

c) voľnočasové aktivity alebo stravovacie služby. 

u)  Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych 

predpisov. 

v)  Zmluvná dokumentácia znamená tieto VOP, Objednávku, potvrdzovací e-mail, Zmluvu, 

Cenník, Reklamačný poriadok, Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie písomné 

dokumenty a konanie strán, ktoré sú spojené so Zmluvou a jej plnením. 

w)  Strana znamená Predávajúci alebo Kupujúci. 

x)  Zmluva znamená zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorou sa 

ustanovuje povinnosť Predávajúceho poskytnúť prehliadku alebo Službu na základe 

objednávky Kupujúceho a povinnosť Kupujúceho zaplatiť plnú cenu. 

 

ČASŤ I 

USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ SAMOSTATNÝCH SLUŽIEB 

 1.  Úvodné ustanovenia 

1.1  V tejto časti VOP upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti spojené so 

Zmluvou, poskytovaním Služieb, sťažnosti týkajúce sa Služieb a komunikácie 

medzi Zmluvnými stranami. 



1.2  Táto časť VOP sa vzťahuje výlučne na spotrebiteľské zmluvy, ktoré nestanovujú 

poskytovanie kombinácie služieb vo forme zájazdu. V takom prípade sa zmluva 

riadi ustanoveniami, ktoré upravujú zájazdy. 

2.  Práva a povinnosti strán 

2.1  Predávajúci má nárok najmä na včasné a úplné vyplatenie zálohy a ceny za služby. 

2.2  Predávajúci si vyhradzuje právo určiť minimálny počet oprávnených osôb a 

zároveň podmieniť uzavretie zmluvy minimálnym počtom takto určených osôb; 

kupujúci nemá nárok na vrátenie časti ceny zodpovedajúcej skutočnému počtu 

osôb, ktorým bola v konečnom dôsledku poskytnutá služba. 

2.3 Predávajúci môže upraviť časový rozvrh alebo zmeniť miesto alebo osobu 

poskytujúcu službu. Ak Službu uvedenú v Zmluve nie je možné poskytnúť z 

objektívnych dôvodov, Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť náhradné 

plnenie zodpovedajúce pôvodne objednanej Službe (organizačná zmena). 

2.4  Predávajúci si vyhradzuje právo vylúčiť z poskytovania služby osoby, ktoré 

presahujú počet osôb uvedený v zmluve. 

2.5 Predávajúci môže pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby bez akejkoľvek 

náhrady pre Kupujúceho alebo Oprávnenú osobu, najmä ak: 

a.  počet osôb je prekročený podľa bodu 2.4, 

b.  oprávnené osoby porušujú zásady morálky, zdvorilosti alebo sú pod vplyvom 

alkoholu alebo inej psychotropnej alebo omamnej látky, čo ohrozuje 

bezpečnosť, zdravie alebo majetok tretích osôb alebo znemožňuje 

poskytovanie Služby, 

c.  oprávnené osoby nedodržiavajú bezpečnostné alebo prevádzkové pravidlá 

príslušnej Služby, 

d.  oprávnené osoby vedome poškodzujú majetok Predávajúceho alebo osoby 

poskytujúcej Službu alebo tretích osôb. 

2.6  Predávajúci je povinný najmä: 

a.  poskytovať Službu včas a efektívnym spôsobom, v obvyklej kvalite, v rozsahu, 

množstve a povahe stanovenej Zmluvou, 

b.  poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie a dokumenty spojené s plnením 

zmluvy a poskytovaním služieb, vrátane pomoci a pomoci, ktorá je 

bezprostredne spojená s plnením zmluvy, v primeranom rozsahu, 

c.  poskytnúť Kupujúcemu riadne vyrovnanie Zálohy a Ceny vo forme písomnej 

faktúry alebo iného potvrdenia, 

d.  informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách VOP, Reklamačného 

poriadku, ako aj o ďalších dokumentoch a skutočnostiach potrebných na 

plnenie zmluvy; na splnenie tejto povinnosti stačí zverejniť príslušné 

dokumenty a ich zmeny na webovej stránke alebo osobne oznámiť organizačné 

zmeny. 



2.7  Kupujúci je povinný včas a účinne zaplatiť najmä zálohu a cenu stanovenú v 

zmluve. 

2.8  Oprávnená osoba je povinná: 

a.  postupovať tak, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek škody alebo akejkoľvek 

ujmy na právach a majetku tretích osôb, 

b.  riadiť sa pokynmi Predávajúceho, osoby oprávnenej Predávajúcim alebo osoby 

poskytujúcej Službu, počas celého procesu poskytovania Služby, 

c.  prísť na miesto poskytovania služby včas, 

d.  uhradiť škodu spôsobenú na majetku predávajúceho alebo osoby poskytujúcej 

službu alebo škodu spôsobenú na zdraví a živote. 

2.9 Ak je poskytované ubytovanie, Kupujúci na požiadanie predloží platobnú kartu a 

identifikačný dokument na účely podania, poskytne zálohu na prípadné škody na 

majetku a uloží všetky cennosti a vlastnosť významnej hodnoty do bezpečnostnej 

schránky. Kupujúci je povinný uhradiť poskytovateľovi aj všetky náklady spojené s 

akýmikoľvek službami poskytovanými nad rámec zmluvy, ako aj všetky náklady 

spojené so škodou spôsobenou na majetku poskytovateľa ubytovania. Ustanovenie 

tohto článku sa vzťahuje aj na oprávnené osoby. 

2.10  Kupujúci a Oprávnené osoby majú okrem práv uvedených v týchto VOP právo: 

a.  poskytovanie služby v rozsahu a v čase dohodnutom v zmluve a za dohodnutú 

cenu, 

b.  bezplatné odstránenie vád spojených s poskytovaním Služby, ktoré neboli 

spôsobené Kupujúcim a za ktoré Predávajúci zodpovedá podľa platného 

zákona alebo za ktoré Kupujúci oprávnene uplatňuje reklamáciu, 

c.  plnenie povinností predávajúceho podľa týchto VOP. 

2.11  Právo Kupujúceho a Oprávnených osôb na poskytovanie Služby sa vzťahuje iba na 

čas a dátum stanovený v Zmluve alebo jej neskorších dodatkoch, s ktorými strany 

súhlasili. 

3.     Objednávka 

3.1  Služba sa objednáva prostredníctvom všeobecného webového formulára, 

telefonicky alebo prostredníctvom užívateľského účtu. Vytvorením Objednávky 

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a inou zmluvnou dokumentáciou a 

prehlasuje, že dosiahol vek 18 rokov; neplnenie tohto ustanovenia bude mať za 

následok odmietnutie uzavretia zmluvy; ak je objednávka vytvorená telefonicky, 

predávajúci potvrdí jej prijatie doručením potvrdzovacieho e-mailu na elektronickú 

adresu kupujúceho. 

3.2  Na vytvorenie a odoslanie objednávky prostredníctvom všeobecného webového 

formulára nie je potrebné vytvoriť užívateľský účet na webovej stránke a ako 

objednávka slúži až po potvrdení Predávajúcim. Vo všeobecnom webovom 

formulári alebo užívateľskom účte kupujúci poskytne svoje osobné informácie, 



kontaktné informácie a krajinu pôvodu. Tieto informácie sú súčasťou objednávky a 

slúžia na identifikáciu kupujúceho. 

3.3  V Objednávke musí Kupujúci uviesť konkrétnu Službu a zároveň uviesť: 

a.  počet oprávnených osôb, ktorým sa má služba poskytovať, 

b.  dátum a čas poskytnutia, 

c.  iné skutočnosti rozhodujúce pre uzavretie a plnenie zmluvy alebo požadované 

predávajúcim. 

3.4  V Objednávke môže Kupujúci vždy uviesť iba počet osôb, ktorý je totožný alebo 

prekračuje minimálny počet určený Predávajúcim pre každú Službu osobitne. 

3.5  Po odoslaní objednávky Predávajúci potvrdí jej prijatie a overí dostupnosť 

príslušnej Služby. Ak je objednávka uskutočnená telefonicky, celý proces 

overovania dostupnosti Služieb sa uskutoční e-mailom. Predávajúci sa najprv musí 

oboznámiť s obsahom objednávky a overiť dostupnosť príslušných služieb. 

Predávajúci následne zašle potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky kupujúcemu; 

potvrdzovací e-mail o prijatí objednávky sa zasiela vždy, aj keď boli služby 

objednané telefonicky. 

3.6  Ak Predávajúci urobí akékoľvek zmeny a návrhy na zmenu pôvodnej objednávky, 

predávajúci o týchto zmenách informuje kupujúceho a požiada ho o súhlas s týmito 

zmenami. 

3.7  Ak je Služba dostupná v súlade s informáciami uvedenými v Objednávke alebo v 

súlade s jej zmenami, Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorý 

bude obsahovať najmä vyúčtovanie zálohy, cena a dátum jej splatnosti, ako aj 

všetky dokumenty, údaje a informácie potrebné na poskytovanie Služby. Kupujúci 

sa oboznámi s jeho obsahom; nebudú akceptované žiadne reklamácie a sťažnosti 

súvisiace s informáciami nesprávne zadanými kupujúcim; obdobne nevzniká 

Predávajúcemu zodpovednosť za škodu alebo nároky kupujúceho a oprávnených 

osôb. V prípade každej zmluvy sa Služby poskytujú v dohodnutom čase alebo v 

dohodnutej lehote. 

3.8  Zmluva sa stáva záväznou len jej prijatím formou včasného zaplatenia celej čiastky 

zálohy alebo ceny na základe informácií uvedených v potvrdzovacom e-maile alebo 

v priloženej faktúre. Predávajúci následne potvrdí záväznosť na dostupnosť služby 

a jej poskytovanie. Po prijatí sa objednávka spolu s informáciami uvedenými v 

potvrdzovacom e-maile stáva zmluvou. Pokiaľ záloha určená na základe 

potvrdzovacieho e-mailu predstavuje iba určitú časť ceny, kupujúci zaplatí zvyšnú 

časť ceny do dátumu uvedeného v potvrdzovacom e-maile alebo v priloženej 

faktúre. Ak sa platba neuskutoční do určeného dátumu, predávajúci je oprávnený 

vypovedať zmluvu a ponechať zálohu. 

3.9  Predávajúci nezaručuje do okamihu prevzatia zálohy  dostupnosť objednaných 

služieb. 

3.10  Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa vždy vzťahujú na kupujúceho, ktorý 

vytvoril a odoslal objednávku, a to aj v prípade, ak sa služba poskytuje viacerým 



oprávneným osobám, ktoré nevytvorili objednávku. Tieto osoby majú nárok na 

poskytnutie služby, ale povinnosť zaplatiť cenu zostáva výlučne na kupujúcom. 

3.11  V súvislosti so Zmluvou môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho 

prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, telefónu alebo e-mailu 

uvedeného na webových stránkach. 

3.12  Predávajúci informuje kupujúceho o všetkých zmenách súvisiacich s poskytovaním 

služby. 

3.13  Kupujúci môže vykonať zmeny a doplnky súvisiace so Zmluvou, ak budú 

vykonané najneskôr 31 dní pred dátumom poskytnutia Služby. Podrobnosti sú 

uvedené v článku 7 týchto VOP. 

4.    Poskytovanie Služby 

4.1  Predávajúci zabezpečí poskytnutie Služby v mieste a čase určenom v Zmluve alebo 

vzájomne dohodnutom Zmluvnými stranami, ako aj poskytnutie všetkého 

potrebného bezpečnostného vybavenia a príslušenstva súvisiaceho s poskytovaním 

Služby. 

4.2  Služby sa budú poskytovať vždy v rozsahu, kvalite a počtu osôb dohodnutých v 

zmluve. Ak sa Služba poskytuje v konkrétnom časovom období, poskytovanie tejto 

Služby končí uplynutím tohto časového obdobia. 

4.3  Kupujúci a Oprávnené osoby začatím poskytovania Služby prehlasujú, že konajú na 

svoju vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo a riziko spojené s poškodením svojho 

majetku alebo poškodením ich života a zdravia. 

4.4  Ak Kupujúci nevyužije Službu v lehote stanovenej na jej poskytnutie alebo nesplní 

inú podmienku súvisiacu s jej poskytnutím, nemá Kupujúci nárok na vrátenie Ceny, 

ktorú zaplatil za príslušnú službu. 

4.5  Služba sa považuje za poskytnutú: 

a.  v okamihu poskytnutia všetkých objednaných výkonov uvedených v zmluve, 

b. pri poskytnutí náhradného plnenia primerane zodpovedajúcemu pôvodne 

objednanej službe alebo poskytnutiu inak dohodnutého alternatívneho plnenia, 

c.  uplynutím doby vyhradenej na poskytovanie Služby, 

d.  neprítomnosťou Oprávnených osôb, ktoré nezavinil Predávajúci, 

e. neprítomnosť Oprávnenej osoby alebo jej odmietnutie zúčastniť sa na 

poskytovaní Služby z dôvodu jej fyzického alebo duševného stavu, ktorý 

spôsobuje, že Oprávnenej osobe nemôže byť poskytovaná Služba alebo z 

dôvodu porušenia právnych predpisov alebo nedodržanie pokynov spojených s 

poskytovaním služby. Týmto nie je dotknuté ustanovenie 2.5. VOP. 

4.6  Ak spôsob poskytovania Služby nie je v súlade s hygienickými, bezpečnostnými 

alebo inými podmienkami stanovenými zákonmi krajiny, v ktorej je poskytovaná, 

Predávajúci môže ukončiť poskytovanie Služby a zároveň poskytne Kupujúcemu 

právo na poskytnutie alternatívnej služby alebo právo na vrátenie alikvotnej časti 



ceny zodpovedajúcej rozsahu služieb, ktoré neboli v tomto ohľade poskytnuté; 

vyššie uvedená sa považuje za odstrániteľnú vadu. 

4.7  Predávajúci si vyhradzuje právo poskytovať alternatívne služby, meniť a dopĺňať 

zmluvu alebo vypovedať zmluvu, ak jej poskytovanie znemožňuje vyššia moc. Ak 

dôjde k ukončeniu zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu cenu a všetky platby 

spojené so zmluvou. 

 

5.       Fakturačné a platobné podmienky 

5.1  Preddavok a cena sa platia bezhotovostným prevodom prostredníctvom bankového 

prevodu alebo internetového platobného systému Paypal. alebo iným spôsobom 

uvedeným v potvrdzovacom e-maile; sú splatné v mene EURO. Predávajúci 

nezodpovedá za náklady kupujúceho spojené so zmenou výmenných kurzov alebo 

platbou manipulačných poplatkov spojených s bezhotovostným prevodom. 

5.2 Preddavok a cena sa určia na základe posledného potvrdzovacieho e-mailu a 

priloženej faktúry. 

5.3  Neuhradenie ceny v lehote splatnosti bude mať za následok ukončenie zmluvy zo 

strany Predávajúceho a ponechanie zálohy ako manipulačný poplatok spojený s 

obstaraním Služieb. 

5.4  Cena zahŕňa iba plnenia uvedené v zmluve. Akékoľvek plnenia, ktoré presahujú 

rámec zmluvy (extra nápoje, jedlo alebo iné služby), musia byť zaplatené osobitne. 

6.       Ukončenie a zmena a doplnenie zmluvy 

6.1 Kupujúci môže odstúpiť alebo požiadať o zmenu zmluvy najneskôr 31 dní pred 

dátumom predpokladaného poskytovania služieb; v takom prípade môže 

predávajúci súhlasiť so zmenou zmluvy alebo si ponechať zálohu, ak bola zmluva 

ukončená. 

6.2  Ak dôjde k ukončeniu alebo zmene zmluvy v lehote kratšej, ako je lehota podľa 

prvej vety bodu 6.1, má predávajúci nárok na celú sumu stanovenú v zmluve. 

6.3  Ak sa Zmluva zmení a doplní na základe dohody Zmluvných strán, Kupujúci 

zaplatí iba Cenu zodpovedajúcu zmene Zmluvy. 

7.      Zodpovednosť za vady 

7.1  Predávajúci zodpovedá za chybné, nesprávne alebo nekvalitné služby, ktoré boli 

nahlásené kupujúcim alebo oprávnenými osobami v čase ich poskytnutia. 

7.2  Ak sa zistia nedostatky, Kupujúci alebo Oprávnená osoba ich okamžite nahlásia 

osobe poskytujúcej Službu a požiadajú o ich odstránenie. Kupujúci zároveň môže 

odmietnuť poskytovanie Služby, ktorá má vady. 

7.3  Ak osoba poskytujúca Službu nezabezpečí nápravu, Kupujúci môže podať sťažnosť 

osobe poskytujúcej službu alebo podať sťažnosť u Predávajúceho. 



7.4  Ak Kupujúci alebo Oprávnená osoba využije poskytované Služby aj napriek ich 

vadám, vzdáva sa práva na uplatnenie reklamácie a poskytovanie Služby sa 

považuje za akceptované Kupujúcim bez výhrad. 

7.5  V prípade vád spojených s ubytovaním sa odporúča, aby kupujúci okamžite podal 

reklamáciu priamo na ubytovacie zariadenie. 

7.6  Za nedostatky sa nepovažujú nedostatky spočívajúce v subjektívnom hodnotení 

alebo osobných preferenciách Kupujúceho alebo Oprávnenej osoby. 

7.7  Podrobnosti týkajúce sa podania sťažnosti a spôsoby jej riešenia sú uvedené v 

článku 8 Reklamačného poriadku. 

8.      Reklamačný poriadok 

8.1  Ak bola Služba poskytnutá vadným alebo nesprávnym spôsobom, môže kupujúci 

podať reklamáciu, v ktorej požaduje odstránenie vád a nedostatkov. 

8.2  Kupujúci môže podať sťažnosť kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom e-

mailu, telefónu alebo v sídle svojej spoločnosti. 

8.3  Reklamácia musí obsahovať najmä identifikáciu Kupujúceho, špecifikáciu Služby, 

na ktorú sa Reklamácia vzťahuje, informácie o povahe vady a akú náhradu 

požaduje. V opačnom prípade predávajúci zamietne reklamáciu ako 

neopodstatnenú. 

8.4  Ak bola vada zistená, môže kupujúci, berúc do úvahy povahu vady, najmä odstúpiť 

od zmluvy a má právo na vrátenie alikvotnej časti ceny vo výške zodpovedajúcej 

rozsahu vady, má nárok na primeranú zľavu z ceny alebo právo na poskytnutie 

alternatívnej služby. 

8.5  Po prijatí reklamácie určí predávajúci spôsob jeho riešenia. Pokiaľ nebude 

reklamácia vyriešená do 30 dní od jej doručenia, môže sa kupujúci obrátiť na 

príslušné orgány ochrany spotrebiteľa; predávajúci poskytne kupujúcemu doklad o 

riešení reklamácie. 

8.6. Uzatvorením zmluvy kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s reklamačným 

poriadkom, rozumie jeho ustanoveniam a súhlasí s nimi. 

9.  Zodpovednosť za škodu 

9.1  Predávajúci nezodpovedá za: 

a.  akékoľvek škody na majetku alebo na zdraví a na zdraví, ktoré vzniknú v 

súvislosti s poskytovaním Služieb, 

b.  akékoľvek neposkytnutie služieb spôsobené zavinením oprávnených osôb alebo 

nedodržaním povinností vyplývajúcich zo zmluvy, 

c. dodržiavanie hygienických, bezpečnostných alebo iných noriem osobou 

poskytujúcou službu alebo oprávnenými osobami, 

d.  akúkoľvek škodu spôsobenú vyššou mocou s výnimkou podľa bodu 4.7, 



e.  akékoľvek škody spôsobené vnesenými alebo odloženými vecami. 

 

 

ČASŤ II 

USTANOVENIA O ZÁJAZDOCH 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Táto časť ustanovení VOP upravuje najmä vzájomné práva a povinnosti spojené so 

zmluvou o zájazde, sťažnosti týkajúce sa zájazdu a komunikáciu medzi stranami. 

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľské zmluvy o zájazde, ale nie na 

poskytovanie jednotlivých Služieb na základe osobitnej zmluvy. V takom prípade sa zmluva 

riadi ustanoveniami časti I. týchto VOP. 

2. Práva a povinnosti strán 

2.1 Predávajúci má nárok najmä na včasné a úplné vyplatenie Zálohy a ceny účtovanej za 

zájazd. 

2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo určiť minimálny počet oprávnených osôb a zároveň 

podmieniť uzavretím zmluvy minimálny počet osôb, ktoré sa zúčastnia zájazdu na základe 

jednej zmluvy; kupujúci nemá nárok na vrátenie časti ceny zodpovedajúcej skutočnému počtu 

osôb, ktoré sa nakoniec zúčastnili zájazdu. 

2.3 Predávajúci môže zmeniť časový rozvrh alebo zmeniť miesto alebo osobu poskytujúcu 

službu, ktorá je súčasťou zájazdu, za predpokladu, že predávajúci zabezpečí v priebehu 

zájazdu alternatívne služby zodpovedajúce pôvodne dohodnutým službám (organizačná 

zmena). 

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vylúčiť z účasti na službe poskytovanej ako súčasť 

zájazdu všetky osoby, ktoré presahujú počet osôb uvedený v zmluve. 

2.5 Predávajúci môže pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie konkrétnej Služby bez 

akejkoľvek náhrady pre Kupujúceho alebo Oprávnenú osobu, najmä ak: 

a. počet osôb je prekročený podľa bodu 2.4, 

b. Oprávnené osoby porušujú zásady morálky, zdvorilosti alebo sú pod vplyvom alkoholu 

alebo inej fyzickej alebo duševnej indispozície, čo ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo 

majetok príslušnej osoby alebo znemožňuje poskytovanie Služby, 

c. Oprávnené osoby nedodržiavajú bezpečnostné alebo prevádzkové pravidlá príslušnej 

Služby, 

d. Oprávnené osoby vedome poškodzujú majetok Predávajúceho alebo osoby poskytujúcej 

Službu. 

2.6 Predávajúci je povinný najmä: 



a. poskytovať konkrétnu službu zájazdu včas a efektívne, v obvyklej kvalite, v rozsahu, v 

množstve a povahe špecifikovanej v objednávke, 

b. poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie a dokumenty spojené s plnením zmluvy a 

poskytovaním služieb v rámci zájazdu, vrátane pomoci, pomoci, kontaktnej adresy a 

telefónneho čísla zástupcu predávajúceho, s ktorým môže kupujúci kontaktovať v súvislosti 

so svojou žiadosťou o pomoc alebo so sťažnosťou, 

c. poskytnúť Kupujúcemu riadne vyrovnanie Zálohy a Ceny vo forme písomnej faktúry alebo 

iného potvrdenia, 

d. informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách VOP, Reklamačného poriadku, ako aj o 

ďalších dokumentoch a skutočnostiach potrebných na plnenie zmluvy; na splnenie tejto 

povinnosti stačí zverejniť príslušné dokumenty a ich zmeny na webovej stránke alebo osobne 

oznámiť organizačné zmeny. 

2.7 Kupujúci je povinný včas a účinne zaplatiť najmä zálohu a cenu stanovenú v zmluve. 

2.8 Oprávnená osoba: 

a. postupovať tak, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek škody alebo akejkoľvek ujmy na 

právach a majetku iných osôb, 

b. riadiť sa pokynmi Predávajúceho, osoby oprávnenej Predávajúcim alebo osoby 

poskytujúcej Službu počas celého procesu poskytovania Služby a prehliadky, 

c. prísť na miesto poskytovania služby včas, 

d. uhradiť škodu spôsobenú na majetku predávajúceho alebo osoby poskytujúcej službu alebo 

škodu spôsobenú na zdraví a živote. 

2.9 Ak je poskytnuté ubytovanie, kupujúci na požiadanie predloží platobnú kartu a 

identifikačný doklad na účely ubytovania, poskytne zálohu na prípadné škody na majetku a 

uloží všetky cennosti významnej hodnoty do bezpečnostnej schránky. Kupujúci je tiež 

povinný uhradiť poskytovateľovi všetky náklady spojené s akýmikoľvek plneniami 

poskytnutými nad rámec zmluvy, ako aj všetky náklady spojené so škodou spôsobenou na 

majetku poskytovateľa ubytovania. 

2.10 Kupujúci má okrem práv uvedených v týchto VOP právo: 

a. poskytnutie zájazdu v rozsahu a v čase dohodnutom v zmluve a za dohodnutú cenu, 

b. bezplatného odstránenia vád spojených s poskytnutím zájazdu alebo jeho konkrétnej 

služby, ktoré neboli spôsobené kupujúcim a za ktoré predávajúci zodpovedá podľa platného 

zákona alebo za ktoré oprávnene uplatňuje nárok v reklamácii, 

c. plnenie povinností predávajúceho podľa týchto VOP. 

2.11 právo Kupujúceho a Oprávnených osôb, ktorým bude poskytnutá služba v rámci zájazdu, 

sa vzťahujú iba na čas a dátum určený Zmluvou alebo jej neskoršími zmenami, s ktorými 

strany súhlasili.2.11 

2.12 Na účely tejto časti VOP má oprávnená osoba práva kupujúceho. 



3. Objednávka 

3.1 Zájazd sa objednáva prostredníctvom všeobecného webového formulára, telefonicky 

alebo prostredníctvom užívateľského účtu. Vytvorením Objednávky Kupujúci vyjadruje svoj 

súhlas s týmito VOP a inou zmluvnou dokumentáciou a prehlasuje, že dosiahol vek 18 rokov; 

neplnenie tohto ustanovenia bude mať za následok odmietnutie uzavretia zmluvy; ak je 

objednávka vytvorená telefonicky, predávajúci potvrdí jej prijatie doručením potvrdzovacieho 

e-mailu o prijatí objednávky na elektronickú adresu kupujúceho. 

3.2 Na vytvorenie a odoslanie objednávky prostredníctvom webového formulára nie je 

potrebné vytvoriť užívateľský účet na webovej stránke a ako objednávka slúži až po potvrdení 

Predávajúcim. Vo všeobecnom webovom formulári alebo užívateľskom účte kupujúci 

poskytne svoje osobné informácie, kontaktné informácie a krajinu pôvodu. Tieto informácie 

sú súčasťou objednávky a slúžia na identifikáciu kupujúceho. 

3.3 V objednávke musí Kupujúci uviesť kombináciu služieb a zároveň uviesť: 

a. počet oprávnených osôb, ktorým sa má služba poskytovať, 

b. dátum a čas poskytnutia, 

c. iné skutočnosti rozhodujúce pre uzavretie a plnenie zmluvy alebo požadované predajcom. 

3.4 V Objednávke môže Kupujúci vždy uviesť iba počet osôb, ktorý je totožný alebo 

prekračuje minimálny počet určený Predávajúcim pre každú Službu osobitne. 

3.5 Po odoslaní objednávky Predávajúci potvrdí jej prijatie a overí dostupnosť zájazdu. Ak je 

objednávka uskutočnená telefonicky, celý proces overovania dostupnosti Služieb sa uskutoční 

e-mailom. Predávajúci sa najprv musí oboznámiť s obsahom objednávky a overiť dostupnosť 

príslušných služieb. Predávajúci potom zašle potvrdzujúci e-mail kupujúcemu; potvrdzovací 

e-mail sa zasiela vždy, aj keď bola prehliadka objednaná telefonicky. 

3.6 Ak Predávajúci urobí akékoľvek zmeny a návrhy na zmenu pôvodnej objednávky, 

Predávajúci o týchto zmenách informuje kupujúceho a požiada ho o súhlas s týmito zmenami. 

3.7 Ak je zájazd dostupný podľa informácií uvedených v objednávke alebo jej dodatkoch, 

Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorého časť bude obsahovať najmä 

označenie strán, vyhlásenie o preddavku a Cena a dátum jej splatnosti vo forme priloženej 

faktúry, informácie o rozsahu a podmienkach poistenia zájazdu, výške poistného, podmienok 

plnenia pohľadávky objednávateľa, poisťovateľa, s ktorým Predávajúci má poistený zájazd, 

ako aj všetky dokumenty, údaje a informácie potrebné na poskytovanie Služby a zákonom 

požadované informácie. Kupujúci sa oboznámi s jeho obsahom; nebudú akceptované žiadne 

reklamácie a sťažnosti súvisiace s informáciami nesprávne zadanými kupujúcim; obdobne 

nevzniká predávajúcemu zodpovednosť za škody alebo nároky kupujúceho a oprávnených 

osôb. V prípade každej zmluvy sa služby v rámci zájazdu poskytujú v dohodnutom čase alebo 

v dohodnutom časovom období. 

3.8 Zmluva sa stáva záväznou len jej prijatím formou včasného zaplatenia celej sumy Zálohy 

alebo Ceny na základe informácií uvedených v potvrdzovacom e-maile. Predávajúci následne 

potvrdí dostupnosť zájazdu a jeho poskytnutie so záväzným účinkom. Objednávkou a údajmi 

uvedenými v e-maile s potvrdením sa v okamihu prijatia stáva Zmluva; ak záloha určená na 

základe potvrdzovacieho e-mailu predstavuje iba určitú časť ceny, kupujúci zaplatí zvyšnú 



časť ceny do dátumu uvedeného v potvrdzovacom e-maile alebo v priloženej faktúre. Ak sa 

platba neuskutoční do určeného dátumu, môže predávajúci vypovedať zmluvu a ponechať 

zálohu. 

3.9 Predávajúci nezaručuje dostupnosť objednanej prehliadky až do okamihu prijatia zálohy. 

3.10 Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa vždy vzťahujú na Kupujúceho, ktorý 

vytvoril a odoslal objednávku, a to aj v prípade, ak sa zájazdu zúčastní niekoľko oprávnených 

osôb, ktoré nevytvorili objednávku. Tieto osoby sú oprávnené zúčastniť sa prehliadky a 

poskytnúť im súvisiace služby, ale povinnosť zaplatiť cenu zostáva výlučne na kupujúcom. 

3.11 Kupujúci môže vykonať zmeny a doplnky spojené so Zmluvou, ak budú vykonané 

najneskôr 31 dní pred dátumom zájazdu. Podrobnosti sú uvedené v článku 6 týchto VOP. 

 

4. POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

4.1 Predávajúci zabezpečí poskytnutie zájazdu a súvisiacich služieb v mieste a čase určenom 

v zmluve alebo vzájomne dohodnutých stranami, ako aj poskytnutie všetkého potrebného 

bezpečnostného vybavenia a príslušenstva súvisiaceho s poskytovaním služby.  

4.2 Zájazd sa poskytuje vždy v rozsahu, kvalite a prospechu počtu osôb dohodnutých v 

zmluve. Ak sa konkrétna Služba bude poskytovať v konkrétnom časovom období, 

poskytovanie tejto Služby končí uplynutím tohto časového obdobia. 

4.3 Kupujúci a Oprávnené osoby tým, že začnú využívať Službu poskytnutú v rámci zájazdu, 

prehlasujú, že konajú na vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo a riziko spojené so škodou na 

ich vlastnom majetku alebo poškodením ich života a zdravia. 

4.4 Zájazd alebo súvisiaca Služba sa považujú za poskytnuté: 

a. v okamihu poskytnutia všetkých objednaných výkonov uvedených v zmluve, 

b. pri poskytnutí náhradného plnenia zodpovedajúceho pôvodne objednanej zájazde alebo 

súvisiacej službe alebo po poskytnutí inak dohodnutého alternatívneho plnenia, 

c. uplynutím času vyhradeného na poskytnutie zájazdu alebo súvisiacej služby, 

d. neprítomnosťou Oprávnených osôb, ktoré nezavinil Predávajúci, 

e. neprítomnosť Oprávnenej osoby alebo jej odmietnutie zúčastniť sa prehliadky alebo 

poskytovania súvisiacej Služby z dôvodu jej fyzického alebo duševného stavu, ktorý 

spôsobuje, že Oprávnenej osobe nemôže byť poskytnutá Služba alebo z dôvodu nedodržanie 

pokynov spojených s poskytovaním služby. 

Týmto nie je dotknuté ustanovenie 2.5. 

4.5 Ak spôsob poskytovania služby v rámci zájazdu nie je v súlade s hygienickými, 

bezpečnostnými alebo inými podmienkami stanovenými zákonmi krajiny, v ktorej je 

poskytovaná, môže Predávajúci ukončiť poskytovanie služby a zároveň má kupujúci právo na 

poskytnutie alternatívnej služby alebo právo na vrátenie alikvotnej časti ceny zodpovedajúcej 

rozsahu služieb, ktoré neboli v tomto ohľade poskytnuté; vyššie uvedená sa považuje za 

odstrániteľnú vadu. 



4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť alternatívny zájazd alebo jej konkrétne služby, 

zmeniť alebo doplniť zmluvu alebo ukončiť zmluvu, ak pri plnení zmluvy sa vyskytne  

prekážka vyššej moci. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy z takéhoto dôvodu, vráti Predávajúci 

kupujúcemu cenu a všetky platby spojené so zmluvou. 

5. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Preddavok a cena sa platia bezhotovostným prevodom prostredníctvom bankového 

prevodu alebo internetového platobného systému Paypal alebo iným spôsobom uvedeným v 

potvrdzovacom e-maile; sú splatné v mene EURO. Predávajúci nezodpovedá za náklady 

Kupujúceho spojené so zmenou výmenných kurzov alebo platbou manipulačných poplatkov 

spojených s bezhotovostným prevodom. 

5.2 Preddavok a cena sa určia na základe posledného potvrdzovacieho e-mailu a priloženej 

faktúry. 

5.3 Nesplatenie ceny v lehote splatnosti môže mať za následok ukončenie zmluvy zo strany 

predávajúceho a zadržanie zálohy ako manipulačný poplatok spojený s obstaraním zájazdu. 

5.4 Cena zahŕňa iba plnenia uvedené v zmluve. Akékoľvek plnenia, ktoré presahujú rámec 

zmluvy (extra nápoje, jedlo alebo iné služby), musia byť zaplatené osobitne, priamo na 

mieste. 

6. UKONČENIE A ZMENA A DOPLNENIE ZMLUVY 

6.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy alebo ju zmeniť v lehote do 31 dní pred začiatkom 

zájazdu; v takom prípade môže predávajúci súhlasiť so zmenou zmluvy ak je zmenu možné 

realizovať alebo si ponechať zmluvnú pokutu zodpovedajúcu preddavku, ak bola zmluva 

zrušená kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci navrhne zmenu zmluvy prostredníctvom emailu 

v lehote menej než 31 dní pred začiatkom zájazdu, Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť 

navrhnutú zmenu z hľadiska jej možnej realizácie. V prípade ak danú zmenu vzhľadom na 

všetky okolnosti nebude možné realizovať, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

6.2. Kupujúci môže najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu informovať predávajúceho, že 

na zájazde sa namiesto kupujúceho zúčastní iná osoba (náhrada); kupujúci priloží k 

oznámeniu aj vyhlásenie náhradníka, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a že náhradník 

dodržiava a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Akékoľvek výdavky, ktoré 

vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s touto zmenou, ako aj cena zájazdu hradí Kupujúci a jeho 

náhradník spoločne a nerozdielne. Náhradník pristupuje ku všetkým právam a povinnostiam 

kupujúceho. 

6.3 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy v lehote menej než 31 dní pred začiatkom 

zájazdu, má predávajúci nárok na celú sumu ceny stanovenú v zmluve. 

6.4 Ak sa Zmluva zmení a doplní na základe dohody Zmluvných strán, Kupujúci zaplatí iba 

Cenu zodpovedajúcu zmene Zmluvy. 

6.5. Ak Kupujúci nezaplatí v súlade s ustanovením 3.8. Celú Zmluvnú cenu po dátume 

splatnosti napriek dodatočnej žiadosti Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený odstúpiť zo 

Zmluvy a ponechať Preddavok ako manipulačný poplatok spojený s obstaraním zájazdu.  

 



7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Predávajúci zodpovedá za chybné, nesprávne alebo nekvalitné služby, ktoré boli objavené 

kupujúcim alebo oprávnenými osobami v čase ich poskytnutia počas prehliadky. 

7.2 Ak sa zistia nedostatky, Kupujúci alebo Oprávnená osoba ich bezodkladne nahlásia osobe 

poskytujúcej Službu alebo zástupcovi Predávajúceho; a požadovať, aby ich osoba poskytujúca 

službu napravila. Zástupca predávajúceho vypracuje písomnú správu o uplatnení práva na 

nápravu chybne poskytnutej služby. Kupujúci a Oprávnené osoby odmietnu poskytovanie 

Služby, ktorá má vady. 

7.3 Ak osoba poskytujúca Službu nezabezpečí nápravu, Kupujúci je oprávnený podať 

sťažnosť u Predávajúceho. 

7.4 Ak Kupujúci alebo Oprávnená osoba využijú poskytované Služby aj napriek tomu, že 

poukazujú na svoju vadnú povahu, vzdáva sa práva podať reklamáciu a poskytnutie Služby 

bude Kupujúcim považované za prijaté bez výhrad. 

7.5 V prípade vád spojených s ubytovaním sa odporúča, aby Kupujúci okamžite podal 

reklamáciu priamo na ubytovacie zariadenie. 

7.6 Za nedostatky sa nepovažujú nedostatky spočívajúce v subjektívnom posúdení alebo 

osobnom uprednostnení Kupujúceho alebo Oprávnenej osoby. 

7.7 Podrobnosti týkajúce sa podania sťažnosti a spôsoby jej riešenia sú uvedené v článku 8 

Reklamačného poriadku. 

8. POSTUP REKLAMÁCIE 

8.1. Ak bola služba poskytnutá vadným alebo nesprávnym spôsobom, môže Kupujúci podať 

reklamáciu, v ktorej požaduje odstránenie vád a nedostatkov. 

8.2 Kupujúci môže podať reklamáciu písomne, kontaktovaním Predávajúceho 

prostredníctvom e-mailu, telefónu. Aby bolo možné reklamáciu podať účinne, je potrebné ju 

predložiť predávajúcemu do 3 (troch) mesiacov od dátumu ukončenia zájazdu a zároveň 

predložiť písomný záznam podľa bodu 7.2; nedodržanie tejto podmienky má za následok 

zánik práva podať sťažnosť. 

8.3 Reklamácia musí obsahovať najmä identifikáciu Kupujúceho, špecifikáciu služby, na 

ktorú sa reklamácia vzťahuje, informácie o povahe vady, písomný záznam podľa bodu 7.2 a 

aké právo vykonáva kupujúci. V opačnom prípade predávajúci zamietne reklamáciu ako 

neopodstatnenú. 

8.4 Ak bola vada zistená, kupujúci môže mať, s prihliadnutím na povahu vady, najmä právo 

na vrátenie alikvotnej časti ceny vo výške zodpovedajúcej rozsahu vady, právo na primeraná 

zľava z ceny alebo práva na poskytnutie alternatívneho zájazdu alebo alternatívnej služby 

(spôsob riešenia reklamácie).  

8.5 Po prijatí reklamácie určí Predávajúci spôsob jeho riešenia. Pokiaľ nebude reklamácia 

vyriešená do 30 dní od jej doručenia, môže sa kupujúci obrátiť na príslušné orgány ochrany 

spotrebiteľa; predávajúci poskytne kupujúcemu doklad o riešení reklamácie. 



8.6. Uzatvorením zmluvy kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, že 

rozumie ich ustanoveniam a súhlasí s nimi 

 

Časť III 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1.1 V súvislosti so Zmluvou môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom 

elektronického kontaktného formulára, telefónu alebo e-mailu uvedeného na Webových 

stránkach. 

1.2 Predávajúci informuje kupujúceho o všetkých zmenách súvisiacich so zmluvou. 

1.3 Kupujúci sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so 

spôsobom, akým predávajúci vyriešil jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ 

porušil jeho práva. Kupujúci môže podať žiadosť o alternatívne riešenie sporu s subjektom 

alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci zamietol jeho žiadosť podľa predchádzajúcej 

vety alebo neodpovedal na žiadosť do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jeho odoslania. Kupujúci 

predloží žiadosť príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov bez toho, aby bolo 

dotknuté právo kupujúceho postúpiť spor súdu. 

Žiadosť možno podať aj prostredníctvom platformy na alternatívne riešenie spotrebiteľských 

sporov, ktorá je k dispozícii na stránke 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. 

Akékoľvek žiadosti, reklamácie a reklamácie kupujúcich môžu byť zasielané na 

korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví týchto VOP a na e-mailovú adresu predávajúceho. 

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, zmluvou, 

objednávkou, cenami platnými v deň uzavretia zmluvy, ostatnou zmluvnou dokumentáciou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

1.5 VOP sú platné a záväzné odo dňa, keď ich predávajúci zverejnil. VOP sa zverejňujú na 

webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich zrušiť, 

zmeniť, upraviť a nahradiť novými VOP za predpokladu, že sa na už uzatvorené zmluvy 

vzťahujú VOP platné v čase uzavretia zmluvy. 

1.6 Správca údajov poskytuje dotknutej osobe pred získaním osobných údajov dotknutej 

osoby informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov 

prostredníctvom samostatného dokumentu „Ochrana osobných údajov“ zverejneného na jej 

webovej stránke. www.neverhappened.eu 

1.7 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným v 

určenom rozsahu, ostatné ustanovenia, ktoré nie sú ovplyvnené touto neplatnosťou, 

neúčinnosťou alebo nevymáhateľnosťou, zostávajú v platnosti. V takom prípade predávajúci 

nahradí dotknuté ustanovenie platným, účinným a vynútiteľným ustanovením, ktoré sa bude v 

čo najmenšej miere odlišovať od zásad dohodnutých v týchto VOP, pri zachovaní 

ekonomického a právneho účelu a významu nahradeného ustanovenia. 

1.8 VOP sú spolu s inou zmluvnou dokumentáciou súčasťou zmluvy. Uzatvorením zmluvy 

kupujúci súhlasí s týmito VOP a so všetkou zmluvnou dokumentáciou. 



1.9 Dozorným orgánom predávajúceho je: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj (Inšpektorát SOI pre 

Bratislavský kraj) 

Oddelenie výkonu dohľadu (Odbor výkonu dozoru) 

Bajkalská 21/A 

820 07 Bratislava 27 

Slovenská Republika. 


