Obchodné podmienky systému online objednávok
DAXEN SLOVAKIA s.r.o.
Viktorínova ul.1, 821 08 Bratislava
IČO 46410163, IČ DPH: SK2023364200
tel. 02-321 44 299, 02-321 44 298

1)Predmet dohody

DAXEN SLOVAKIA s.r.o, Viktorínova ul.1, 821 08 Bratislava, Slovakia, ("DAXEN")
predáva DXN Produkty na tejto miestnej webovej stránke; potraviny a nápoje, doplnky stravy,
produkty osobnej hygieny a kozmetiku (“Produkty“) DXN členom (“Kupujúci“). Tieto
Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a DAXEN pre všetky
Produkty objednané na tejto webovej stránke.
2)

Zmluva

2.1Žiadna z prezentácií uvedených DAXEN-om na tejto webovej stránke nie je predstavená
ako ponuka a nie je záväzná pre žiadnu zo strán. Zmluvy nadobudnú platnosť
akonáhle DAXEN potvrdí zaslanú objednávku odoslaním potvrdenia objednávky emailom.
2.2Žiadne iné, či konfliktné Obchodné podmienky zo strany Kupujúceho nebudú prijímané a
nie sú súčasťou zmluvy.
2.3

Potvrdenie objednávky bude zaslané prostredníctvom DAXEN Kupujúcemu ihneď po
objednaní e-mailom.

3)

Ceny

Kupujúci bude informovaný o prepravných nákladoch spolu s celkovou cenou na základe
aktuálne platných cien (vrátane DPH aktuálne platnej na Slovensku) vo forme potvrdenia
objednávky e-mailom.
4)

Dodávky

/

Dodacia

lehota

4.1
Produkty sú odoslané z DAXEN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, Slovensko, kuriérskou
spoločnosťou GLS alebo DPD (dodacia lehota je jeden (1) alebo dva (2) pracovné dni), a to
na náklady kupujúceho.
4.2
Produkty zasiela DAXEN s “oslobodzujúcim efektom“, ak sú doručené na adresu
Kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke a Produkty boli dodané jemu alebo inej osobe

v domácnosti alebo v susedstve, ktorá to potvrdila vo forme písomnej alebo elektronickej
potvrdenky.
4.3
DAXEN nie je zodpovedný za oneskorené dodávky Produktov spôsobené kuriérskou
spoločnosťou, alebo nesprávnou adresou uvedenou Kupujúcim. Kupujúci je zodpovedný za
dôsledné skontrolovanie dodaných Produktov pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti
a za potvrdenie prevzatia podpísaním príslušných dokumentov.
Kupujúci neprevezme Produkty od kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sú Produkty poškodené a
skutočnosť, že Produkty sú poškodené, bude zapísaná do dokumentov kuriérskej spoločnosti.
Pokiaľ Kupujúci prevezme Produkty od kuriérskej spoločnosti bez zaznamenania skutočností
o akomkoľvek poškodení Produktov jemu dodaných, DAXEN má právo neakceptovať
neskoršie reklamácie ako platné reklamácie.
5)

Prepravné náklady na Slovensku

Objednané Produkty budú zaslané kuriérskou spoločnosťou GLS alebo DPD z Bratislavy
(Slovensko).
Prepravné náklady za odoslané zásielky (vrátane 20% DPH) sú pre zásielky:
do 2kg ……. 3,12 EUR
do 5 kg ……. 3,36 EUR
do 10 kg ……. 3,78 EUR
do 15 kg ……. 4,2 EUR
do 20 kg ……. 5,22 EUR
do 25 kg ……. 5,88 EUR
do 30 kg ……. 6,36 EUR
do 40 kg ……. 10,80 EUR
Prepravné náklady budú hradené spoločnosťou DAXEN v prípade, že hodnota zasielaných
Produktov vrátane prípadného registračného poplatku je minimálne 100 EUR vrátane DPH.
9)
9.1.

Platba

Platba za Produkty sa môže uskutočniť:
- platbou vopred prevodom na bankový účet DAXEN,
- dobierkou – základný poplatok je 1 EUR plus DPH; tento nemusí byť platený v
prípade, že hodnota zasielaných Produktov vrátane prípadného registračného poplatku je
minimálne 100 EUR vrátane DPH,
- platba Kreditnou kartou.

9.2
Celková cena je splatná po odoslaní potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky je
platné tridsať (30) dní od dátumu jeho vystavenia. Pokiaľ DAXEN neobdrží platbu v
uvedenej lehote, DAXEN bude považovať príslušnú objednávku za zrušenú.
10)

Vrátenie Produktov / Odstúpenie od zmluvy

V súlade s platným zákonom, Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných
dní odo dňa prevzatia Produktov. Kupujúci musí kontaktovať DAXEN a poslať v písomnej
forme odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu odoslania / prevzatia
Produktov a čísla bankového účtu pre vrátenie platby. Produkty musia byť vrátené v stave ako
boli dodané Kupujúcemu, tzn. nepoužité, neotvorené, v nepoškodených obaloch.
11)

Zodpovednosť

11.1

Rozsah zodpovednosti DAXEN :

11.1.1 Tieto Obchodné podmienky zahŕňajú plný rozsah povinností a zodpovedností
DAXEN vo vzťahu k dodávkam Produktov;
11.1.2 Žiadne záruky, podmienky, prípadne iné výhrady, zaväzujúce DAXEN okrem
tých, ktoré sú výslovne uvedené v Obchodných podmienkach; a
11.1.3 Akákoľvek záruka, podmienka, alebo iná výhrada týkajúca sa Produktov, ktorá
by mohla byť implikovaná, alebo ináč zahŕňaná do zmluvy vyhláškou, všeobecným zákonom
alebo ináč (vrátane akejkoľvek limitácie akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa kvality,
vhodnosti účelu, primeranej starostlivosti a zručnosti) je týmto výslovne vylúčená. Obzvlášť,
DAXEN nezodpovedá za zabezpečenie toho, že Produkty sú vhodné pre potreby, resp. účel
Kupujúceho.
11.2 DAXEN nebude podľa týchto Obchodných podmienok zodpovedný za akúkoľvek
stratu príjmu, stratu zisku, stratu zmluvy, stratu dát alebo akúkoľvek nepriamu alebo následnú
stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, či už z dôvodu prečinu (vrátane nedbanlivosti),
porušenia zmluvy alebo ináč.
11.3 Maximálna celková zodpovednosť DAXEN podľa týchto Obchodných podmienok, či
už vzhľadom na zmluvu, prečin (vrátane nedbanlivosti) alebo ináč, za žiadnych podmienok
neprekročí sumu Vášho záväzku k nám vzhľadom na Produkty.
12)

Doplnky alebo úpravy

DAXEN má právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Obchodné podmienky bez
predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

13)

Okolnosti mimo našu primeranú kontrolu

DAXEN vyvinie maximálne úsilie, aby splnil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto
Obchodných podmienok. Avšak, DAXEN nemôže byť braný na zodpovednosť za omeškanie,
alebo zlyhanie svojej činnosti, pokiaľ takéto omeškanie, alebo zlyhanie je spôsobené
akýmikoľvek okolnosťami mimo primeranej kontroly DAXEN. V prípade omeškania,
DAXEN splní svoje záväzky čo najskôr je to možné.
14)

Oddeliteľnosť

14.1 Ak je niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok buď čiastočne neplatné,
alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na zostávajúce zmluvné ustanovenia.
14.2

Zmeny alebo doplnky týchto Obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.

14.3 V akomkoľvek vzťahu medzi DAXEN a Kupujúcim musia byť dodržané
Distribútorské pravidlá DXN.
14.4 Právne vzťahy medzi DAXEN a Kupujúcim sú regulované právnym systémom
Slovenskej republiky.
14.5 Tieto Obchodné podmienky podliehajú právnej jurisdikcii Bratislava (Slovensko),
pokiaľ Kupujúci je podnikateľ.

