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Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a 
povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je 
Project M1 s. r. o., sídlo: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 51 411 709, zápis v OR 
vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35935/P, DIČ: 2120688856, IČ DPH:  SK 
2120688856, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, ktorej 
predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho: 
mail: hello@sharvan.bike 
telefón: +421908994110 
 
poštová adresa: 
Project M1 s. r. o. 
sídlo: Ľubochnianska 2407/2 
080 06 Ľubotice 
 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 
Tatra banka, a.s., IBAN: SK4911000000002943054409, BIC (SWIFT): TATRSKBX 
 
1.2. Kupujúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, resp. osoby, ktoré 
nie sú spotrebiteľmi (ďalej len ako „podnikateľ“). 
 
1.3.  Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok 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; fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 
 
1.4.  Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto 
podnikania), IČO, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. 
 
1.5.  Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri 
reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach môžu byť odlišné ako v Obchodných 
podmienkach pre spotrebiteľov. 
 
1.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že 
súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky 
kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje 
predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke 
kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, 
vzniknuté na základe kúpnej zmluvy. 

1.7.  Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a 
kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných 
podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami. 

1.8.   Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, 
je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých 
uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
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1.9.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej 
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na 
kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 
 
1.10.    Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych 
zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci 
právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak 
modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.    
 
1.11. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito 
Obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len „ObchZ“/. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a 
odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za 
kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). 
 
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu potvrdenie 
(akceptovanie) objednávky. (ďalej len „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho 
môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci 
v záujme vylúčenia omylov môže telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah 
objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež dodaciu lehotu a cenu. V prípade zistenia vyššej ceny má 
predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.  
 
2.3.  Po akceptácii objednávky predávajúci zašle bez zbytočného odkladu potvrdenie objednávky, 
ktoré obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, 
ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a 
údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne 
prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom 
(obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 
 
2.4.  Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej 
podobe kupujúcemu. 
 
2.5.  Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. 
 
2.6. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu 
v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci 
je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade 
zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením 
objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia 
objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia 
objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob 
vrátenia kúpnej ceny. 
 
2.7. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť 
údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť 
len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil. 
 
2.8. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje 
okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že 
kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku 
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kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a 
v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní 
na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1.  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 elektronickej 
podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané 
platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, 
daňový doklad). 
 

3.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 
 
3.3. Predávajúci má právo zrušiť/stornovať záväznú objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob 
alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými 
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne 
na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom a v prípade 
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním 
určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 
 
3.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť 
alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od 
okamihu zmeny. 
 
3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu 
tovaru pri osobnom odbere tovaru na predajni. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1. Kupujúci je povinný: 
1. prevziať objednaný a dodaný tovar, 
2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane 
nákladov na doručenie tovaru, 
3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním 
poverenej osoby. 

 
4.2.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 
zmluvnými stranami. 

5. Dodacie a platobné podmienky 

 
5.1. Tovar je predávaný podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho 
umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu 
minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti 
kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase 
kupujúceho. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície bude uvedená v potvrdení 
objednávky. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje dostupnosť ponúkaného 
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tovaru a služieb vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. 
Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
 
5.2.  Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať 
tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci 
nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním 
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej 
lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 
5.3.  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na 
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 
 
5.4.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky 
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do piatich pracovných dní po 
uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za 
vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po 
uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci 
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 
 
5.5.  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných 
písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 10% z uvedenej 
hodnoty. 
 
5.6.  Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 
 
5.7.  V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve 
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú 
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať 
doklad o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v 
kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o 
zaplatení tovaru, ak bolo za tovar platené vopred. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu 
neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí 
kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje 
za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto Obchodných podmienok. 
 
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, ihneď pri jeho doručení.  
V prípade zistenia existencie vady tovaru je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu 
alebo dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe 
vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo dopravca. Na základe takto vyhotoveného 
záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou 
alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto Obchodných podmienok 
uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne 
prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 
znáša predávajúci. 
 
5.9.  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je 
nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je 
povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí 
výrobku a jeho obalu podľa bodu 5.8. objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného 
tovaru sa môžu uplatniť len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia 
od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane 
návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 
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5.10.  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť 
balenia. Pri doručení dopravcom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti 
balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné 
reklamácie nebudú akceptované. 
 
5.11.  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. 
Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už 
zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle článku 9 týchto Obchodných podmienok. 
 
5.12.  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Tam, 
kde je nutný záručný list, dostane ho v balení. 
 
5.13.  Spôsoby platieb: v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle predávajúceho, platobnou kartou v sídle 
predávajúceho, platbou na dobierku (spoplatnená 1,80 EUR s DPH), zálohovou platbou na účet. 
 
5.14.  Platba vopred prevodom na účet. Ak si kupujúci zvolí platbu bankovým prevodom, predávajúci 
mu na e-mail pošle pokyny k úhrade platby vo formulári - predfaktúra. Pri platbe vopred prevodom na 
účet, je termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na 
účet predávajúceho najneskôr do 14 dní po uzavretí kúpnej zmluvy, v opačnom prípade sa kúpna zmluva 
bez ďalšieho ruší a automaticky zaniká bez nutnosti ďalších úkonov.  
 
5.15. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas). 
 
5.16. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky 
spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov – e-shop 
automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej 
konfigurácii možný. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim. 
 
5.17. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii 
sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky: 
· osobný odber v sídle predávajúceho – tovar si kupujúci prevezme osobne v predajní predávajúceho 
v rámci jeho bežných otváracích hodín, 
· kuriér/dopravca – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené 
miesto dodania nasledujúci deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní.  
 
5.18. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je 
závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov 
a ceny zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pre zadávaní objednávky v závislosti na vyššie 
uvedených parametroch. Všeobecný cenník dopravy je: dobierka 1,80 EUR s DPH, kuriér 7,20 EUR 
s DPH, pri cene tovaru nad 150,- EUR bez DPH sa dobierka ani kuriér neplatí. 

6. Kúpna cena 

6.1.  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") formou hotovostnej alebo bezhotovostnej platby v sídle 
predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená 1,80 EUR s DPH + 7,20 EUR s DPH 
za kuriérske služby pri cene tovaru do 150,- EUR bez DPH). 
 
6.2.  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. 
 
6.3.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa 
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
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6.4.  Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a 
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 
 
6.5.  Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 
 
7.2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 
predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a 
kupujúci tovar neprevezme. 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

8.1.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť 
u predávajúceho podľa tohto platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre 
záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v 
prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 
 
8.2.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok obsiahnutý v týchto Obchodných 
podmienkach. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že 
si Obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, čím 
zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane 
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.  
 
8.3.  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme 
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 
8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú 
zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 
 
8.5.  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré 
zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 
 
8.6.  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže 
uplatniť nároky z vád zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase 
prevzatia tovaru. 
 
8.7.  Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru 
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so 
záručným listom a dokladom o zaplatení. 
 
8.8.  Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho tak, že 
doručí tovar na adresu spoločnosti s písomne uplatnenou reklamáciou, ktorú doručí predávajúcemu. 
Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť 
reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená 
osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť 
predávajúci.  
 
8.9. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy 
sú splnené súčasne všetky nasledujúce podmienky: 

1. doručenie písomnej reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 
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2. doručenie reklamovaného tovaru a dokladov v zmysle bodu 8.7 Obchodných podmienok od 
kupujúceho predávajúcemu. 

  
Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci 
nepreberá.  
 
8.10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne 
zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené súčasne všetky nasledujúce podmienky: 

1. doručenie písomnej reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 
2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke 

vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, 
3. doručenie dokladov v zmysle bodu 8.7 Obchodných podmienok od kupujúceho predávajúcemu. 

 
8.11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je 
nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť 
tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné sa obrátiť na predávajúceho  
na tel. číslo +421908994110, prípadne na e-mail hello@sharvan.bike 
 
8.12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak 
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
 
8.13. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v 
zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je 
zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa predávajúci 
zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní. 
 
8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť zodpovednosť za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe 
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna 
zmluva uzatvorená, musel vedieť. 
 
8.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo 
lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
 
8.16.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 

1. nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru v zmysle bodu 5.8. týchto Obchodných 

podmienok, 
3. uplynutím záručnej doby tovaru, 
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, 

chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, 
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami 

uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, 
8. všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 
9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
10. poškodením tovaru náhodnou skazou a/alebo náhodným zhoršením, 
11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či 

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

 
8.17. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. 
Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 
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8.18. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s 
kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec 
uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou 
tovaru, alebo jeho opravou. A predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote podľa bodu 8.13 týchto 
Obchodných podmienok. môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy 
odstúpiť. Uvedené neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo 
rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.  

 
8.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 

1. odovzdaním opraveného tovaru, 
2. výmenou tovaru, 
3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 
4. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 
5. vrátením kúpnej ceny tovaru, 
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

 
8.20.  Záručná doba je 6 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a 
začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami 
výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa ObchZ. U vybraných produktov je výrobcom 
záruka pre kupujúcich obmedzená. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol 
používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
 
8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený 
tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto 
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia 
nového tovaru, ale iba na nový tovar. 
 
8.22. Dodaním tovaru s vadami je zmluva porušená nepodstatným spôsobom a na vybavenie nárokov 
z vád tovaru sa vzťahuje § 437 ObchZ. Kupujúci môže požadovať od predávajúceho dodanie 
chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.  
 
8.23. Všetky opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky 
podľa bodu 8.16. týchto Obchodných podmienok, bezplatné. 
 
8.24. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar 
alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky 
a/alebo zdraviu bezpečné vybavenie reklamácie. 
 
8.25.  Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.22. Obchodných podmienok kupujúcemu patrí, len 
ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto 
oznámení, najneskôr však u zjavných vád do 3 dní po dodaní tovaru a u ostatných vád do 5 dní odo dňa 
ich zistenia alebo odo dňa, kedy ich mohol zistiť, v opačnom prípade nárok zo zodpovednosti za vady 
a záruky za akosť zaniká. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa 
však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, 
môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného 
odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v 
primeranej dodatočnej lehote, najmenej však 30 dní, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady 
neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.  
 
8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa bodu 
8.28 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne 
vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním 
náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu 
vynaloženie neprimeraných nákladov. 
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8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej 
lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem 
nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje 
povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.13. týchto Obchodných 
podmienok pre podnikateľov. 
 
8.28.  Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote určenej podľa týchto Obchodných podmienok, 
môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní 
predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený 
nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť. 
 
8.29.  Upozornenia v súvislosti s reklamáciou: 
 
V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď 
sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia 
o jej vykonaní, je predávajúci podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať sumu za 
uskladnenie vo výške 5 EUR/deň pri tovare do 10 kg a 15 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch 
predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady. 

Pokiaľ prevzatý tovar odoslal kupujúci na reklamáciu bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, 
predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy. 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

9.1.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak 
výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve vykonal také závažné zmeny, 
ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z 
dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo 
požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami 
alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej 
zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený 
kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal 
tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. 

9.2.  Kupujúci u predávajúceho uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 437 ObchZ 
v písomnej podobe doručenej predávajúcemu. 

9.3.  Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s 
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa 
možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu Project M1 s. r. o., sídlo: Ľubochnianska 2407/2, 
080 06 Ľubotice. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s 
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ďalej aj ako 
„tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť 
len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom 
služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča 
tovar poistiť. 
 
9.4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci 
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Kúpna cena bude 
kupujúcemu vrátená do 14 dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu od kupujúceho. Vrátenie kúpnej 
ceny alebo jej časti predávajúci uskutoční úhradou na bankový účet kupujúceho, prípadne poštovým 
poukazom na sídlo kupujúceho. 
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9.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť podľa bodu 9.4. týchto 
Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar 
bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú 
v bode 9.3. týchto Obchodných podmienok. 
 
9.6.  Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia predávajúcemu odstúpenia od kúpnej zmluvy doručiť alebo odovzdať predávajúcemu tovar 
spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v 
originálnom obale. Pre platné odstúpenie od zmluvy musí byť tovar v rámci 7 dňovej lehoty od 
odstúpenia od kúpnej zmluvy doručený predávajúcemu, nie len odoslaný na prepravu, v opačnom 
prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné. 
 
9.7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.2., 9.3. a 9.6 týchto 
Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je 
povinný vrátiť všetky preukázateľne zaplatené platby ako kúpnu cenu podľa bodu 9.4. týchto 
Obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním 
tovaru naspäť kupujúcemu. 
 
9.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho ak došlo k 
plnému poskytnutiu služby, 
b) predaj 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) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru 
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj 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) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným 
tovarom, 
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho;  
h) predaj 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, 
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo 
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 
nedodávaných v ochrannom obale, 
k) 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) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s 
výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto 
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

10. Recenzie pri výrobkoch 

10.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné 
výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom poškodzujú meno predávajúceho alebo inej osoby. 

11. Záverečné ustanovenia 
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11.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť 
písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením 
na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 
11.2.  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať 
písomnú formu. 
 
11.3.  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od 
doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto Obchodných podmienok 
do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy 
predávajúcemu. 
 
11.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-
mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 
 
11.5.  Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.. 
 
11.6.  Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej 
objednávky kupujúcim. 
 
11.7.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom 
rozsahu s nimi bez výhrad súhlasí. 
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