
Obchodné	podmienky	e-shopu		
Top4football.sk	s.r.o.	
Top4football.sk	s.r.o.,	so	sídlom:	Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske	
IČO:	46	615	717,	LisJny	uložené	v	Zbierke	lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	Vložka	číslo:	31335/N		

I.	Základné	ustanovenia	
1.1	Tieto	Všeobecné	obchodné	podmienky	(ďalej	len	„VOP“)	záväzne	upravujú	vzťahy	medzi	kupujúcim	(ďalej	
len	"kupujúci")	a	predávajúcim	–-	spoločnosJ	Top4football.sk	s.r.o.	(ďalej	len	"Predávajúci")	v	oblasM	predaja	
najmä	športového	tovaru	(ďalej	len	"tovar").	
 
1.2	 	Predávajúci	prevádzkuje	na	internetových	stránkach	www.top4football.sk	 internetový	obchod	(ďalej	 len	
"e-shop"),	v	ktorom	ponúka	svoj	tovar	neobmedzenému	počtu	kupujúcich	ku	kúpi.		
 
1.3		Kupujúci	podaním	objednávky	potvrdzuje,	že	sa	zoznámil	s	týmito	VOP,	ktorých	neoddeliteľnú	súčasť	tvorí	
reklamačný	poriadok,	a	že	s	nimi	bez	výhrad	súhlasí.	Na	Meto	VOP	 je	kupujúci	pred	vlastným	uskutočnením	
objednávky	Predávajúcim	dostatočným	spôsobom	upozornený	a	má	možnosť	sa	s	nimi	pozorne	zoznámiť.		

1.4	Predávajúcim	je	spoločnosť:	
 
Top4football.sk	 s.r.o.,	 so	 sídlom:	Horská	 1297/11,	 958	 06	 ParJzánske,	 IČO:	 46	 615	 717,	 LisJny	 uložené	 v	
Zbierke	lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	Vložka	číslo:	31335/N		
	  
Tel.	Kontakt:	+421/	0944	600	068	
Email:info@top4football.sk		

1.5	Kupujúci		
Kupujúcim	je	spotrebiteľ	alebo	podnikateľ.		

1.6	Spotrebiteľ		
Spotrebiteľom	je	fyzická	osoba,	ktorá	pri	uzatváraní	a	plnení	zmluvy	nekoná	v	rámci	svojej	obchodnej	alebo	
inej	podnikateľskej	činnosM	alebo	v	rámci	samostatného	výkonu	svojho	povolania.		

1.7	 Spotrebiteľ	 pri	 začaJ	obchodných	 vzťahov	 odovzdáva	 Predávajúcemu	 svoje	 kontaktné	 údaje,	 nutné	 pre	
vybavenie	objednávky,	poprípade	údaje,	ktoré	chce	mať		uvedené	na	nákupných	dokladoch.	

1.8	 Právne	 vzťahy	 Predávajúceho	 so	 spotrebiteľom	 výslovne	 neupravené	 týmito	 VOP	 sa	 riadia	 príslušnými	
ustanoveniami	 zákona	 č.	 40/1964	 Z.z.,	 Občiansky	 zákonník	 („OZ“),	 zákona	 č.	 250/2007	 Z.z.,	 o	 ochrane	
spotrebiteľa	 a	 zákona	 č.	 102/2014	 Z.z.	 o	 ochrane	 spotrebiteľa	 pri	 predaji	 na	 diaľku	 („ZoOSnD“),	 ako	 aj	
súvisiacimi	predpismi,	všetko	v	aktuálnom	znení.		

1.9	Podnikateľom	sa	rozumie:	
(i)	osoba	zapísaná	v	obchodnom	registri,	
(ii)	osoba,	ktorá	podniká	na	základe	živnostenského	oprávnenia,	
(iii)	osoba,	ktorá	podniká	na	základe	iného	než	živnostenského	oprávnenia	podľa	osobitných	predpisov,	
(iv)	 fyzická	 osoba,	 ktorá	 vykonáva	 poľnohospodársku	 výrobu	 a	 je	 zapísaná	 do	 evidencie	 podľa	 osobitného	
predpisu.	

1.10	 	Právne	vzťahy	Predávajúceho	s	kupujúcim,	ktorý	je	podnikateľom,	výslovne	neupravené	týmito	VOP	ani	
zmluvou	 medzi	 Predávajúcim	 a	 kupujúcim	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	 zákona	 č.	 513/1991	 Zb.,	
Obchodný	zákonník,	v	aktuálnom	znení,	ako	aj	súvisiacimi	predpismi.		

1.11	Kúpna	zmluva		

mailto:info@top4football.sk


Predávajúci	ponúka	svoj	tovar	na	predaj	jeho	umiestnením	na	internetovej	stránky	e-shopu.	Ohľadne	predaja	
tovaru	prostredníctvom	e-shopu	vzniká	medzi	kupujúcim	a	Predávajúcim	kúpna	zmluva.	Kúpna	zmluva	vzniká	
uzatvorením	na	diaľku,	ako	je	upravené	ďalej.		

1.12	Uzatvorenie	kúpnej	zmluvy		

K	uzavreMu	kúpnej	zmluvy	na	diaľku	dochádza	prostredníctvom	objednávky	kupujúceho,	ktorá	 je	ponukou	k	
uzavreMu	 kúpnej	 zmluvy	 a	 prijaJm	 objednávky	 (ponuky)	 Predávajúcim.	 Oznámením	 o	 prijaJ	 objednávky	
(ponuky	na	uzavreMe	kúpnej	zmluvy)	dochádza	medzi	kupujúcim	a	predávajúcim	k	uzavreMu	kúpnej	zmluvy.	

1.13	Objednávka/Ponuka	na	uzatvorenie	kúpnej	zmluvy		

Kupujúci	odosiela	svoju	objednávku	Predávajúcemu	prostredníctvom	vyplnenia	a	odoslania	objednávkového	
formulára	v	rámci	e-shopu.	Kupujúci	je	povinný	vyplniť	aspoň	Me	údaje	v	objednávkovom	formulári,	ktoré	sú	
označené	ako	povinné;	bez	ich	vyplnenia	nie	je	možné	objednávku	odoslať	a	nemôže	dôjsť	k	uzavreMu	kúpnej	
zmluvy.	Kupujúci	má	možnosť	pred	vlastným	odoslaním	objednávky	ju	skontrolovať	a	prípadne	opraviť.	

1.14	Zrušenie	objednávky		

Objednávku	 môže	 kupujúci	 zrušiť	 najneskôr	 v	 deň	 expedície	 tovaru	 zo	 skladu,	 a	 to	 na	 telefónnom	 čísle	
+421/0944	600	068	alebo	emailu:	

info@top4football.sk	

1.15	PrijaJe	objednávky		

Predávajúci	 potvrdí	 prijaMe	 objednávky	 a	 tým	 uzavreMe	 kúpnej	 zmluvy	 kupujúcemu	 prostredníctvom	
elektronickej	 pošty	 (e-mail),	 a	 to	 na	 e-mailovú	 adresu	 zadanú	 kupujúcim	 v	 jeho	 objednávke.	 K	 uzavreMu	
kúpnej	zmluvy	dochádza	doručením	potvrdenia	o	prijaJ	objednávky	na	kupujúcim	zadanú	e-mailovú	adresu.	

1.16	 Vzniknutú	 kúpnu	 zmluvu	 (vrátane	 dohodnutej	 ceny)	možno	meniť	 alebo	 rušiť	 len	 na	 základe	 dohody	
strán	alebo	na	základe	zákonných	dôvodov.		

1.17	Právo		

Vzťahy	a	prípadné	spory,	ktoré	vzniknú	na	základe	kúpne	zmluvy	budú	riešené	výlučne	podľa	platného	práva	
Slovenskej	republiky	a	budú	riešené	súdmi	Slovenskej	republiky.	

1.18	Jazyk	zmluvy		

Kúpna	zmluva	 je	uzatváraná	v	slovenskom	jazyku.	Ak	vznikne	pre	potrebu	kupujúceho	preklad	textu	zmluvy	
plaJ,	že	v	prípade	sporu	o	výklad	pojmov	plaJ	výklad	zmluvy	v	slovenskom	jazyku.	

1.19	Archivácia		

Uzavretá	 kúpna	 zmluva	 je	 Predávajúcim	 archivovaná	 za	 účelom	 jej	 úspešného	 splnenia	 a	 nie	 je	 prístupná	
treJm	stranám.		

1.20	Informácie	o	jednotlivých	technických	krokoch	vedúcich	k	uzatvoreniu	kúpnej	zmluvy	sú	zrejmé	z	týchto	
VOP,	kde	je	tento	proces	popísaný.		

1.21	Tieto	VOP	sú	zobrazené	na	webových	stránkach	e-shopu	-	www.top4football.sk.	a	 je	tak	umožnená	 ich	
archivácia	a	reprodukcia	kupujúcim.		

1.22	Náklady	na	uzavreMe	kúpnej	zmluvy	kupujúcim	-	použiMe	prostriedkov	komunikácie	na	diaľku	(internet)	si	
nesie	kupujúci	a	závisí	na	ním	používaných	prostriedkoch	komunikácie	na	diaľku	a	cenách	za	ich	použiMe.	
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1.23		Informácie	pred	uzavreRm	zmluvy	

Predávajúci	 jasným,	 jednoznačným,	 zrozumiteľným	 a	 nezameniteľným	 spôsobom	 týmto	 informuje	 pred	
odoslaním	objednávky	 kupujúceho	o	predzmluvných	 informáciách,	 týkajúcich	 sa	 reklamačných,	 platobných,	
obchodných,	prepravných	a	iných	podmienok	tak,	že:	

a)		hlavné	vlastnosM	tovaru	alebo	charaktere	služby	sú	uvedené	na	príslušnej	katalógovej	stránke	eshopu,	

b)	 	o	obchodnom	mene	a	sídle	predávajúceho	 informoval	na	príslušnej	podstránke	elektronického	obchodu	
predávajúceho	 a	 v	 čl.	 1.4	 týchto	 obchodných	 podmienok,	 ktoré	 sú	 umiestnené	 na	 príslušnej	 podstránke	
elektronického	obchodu	predávajúceho,	

c)		kontaktné	informácie	predávajúcého	sú	uvedené	v	čl.	1.4	týchto	VOP,	na	týchto	kontaktných	mistoch	môže	
kupujúci	uplatniť	aj	reklamáciu	tovaru	alebo	služby,	podaťsťažnosť	alebo	iný	podnet	apod.,	

d)	 	 celková	 cena	 tovaru	 alebo	 služby	 vrátane	 dane	 z	 pridanej	 hodnoty	 a	 všetkých	 ostatných	 daní	 alebo	 ak	
vzhľadom	na	povahu	tovaru	alebo	služby	nemožno	cenu	primerane	určiť	vopred,	spôsob,	akým	sa	vypočíta,	
ako	aj	o	nákladoch	na	dopravu,	dodanie,	poštovné	a	iné	náklady	a	poplatky,	alebo,	ak	Meto	náklady	a	poplatky	
nemožno	 určiť	 vopred	 o	 skutočnosM,	 že	 kupujúci	 ich	 bude	 povinný	 uhradiť,	 sú	 uvedené	 na	 príslušnej	
katalógovej	stránke	eshopu,	

e)	 	 platobné	 podmienky,	 dodací	 podmienky,	 lehota,	 do	 ktorej	 sa	 predávajúci	 zaväzuje	 dodať	 tovar	 (doba	
expedície	tovaru	ku	ktorej	je	nutné	pripočítať	dobu	dopravy	dver	voľby	kupujúceho)	sú	uvedené	na	príslušnej	
katalógovej	stránke	eshopu,	

f)		informácie	o	postupoch	uplatňovania	a	vybavovania	reklamácií	sú	uvedené	v	reklamačnom	poriadku,	ktorý	
je	umiestnený	na	príslušnej	podstránke	eshopu	predávajúceho,		

g)	 	 sťažnosJ	 a	 podnety	 kupujúceho	 je	 možné	 odosielať	 emailom,	 alebo	 poštou	 na	 všetky	 kontatní	 údaje	
predávajúceho,	 alebo	 je	 možno	 je	 odovzdať	 osobne	 na	 predajni.	 Tieto	 budú	 vybavené	 bezodkladne,	 a	 to	
najmä	písomne,	

h)	 	 informácie	 o	 právu	 kupujúceho	 odstúpiť	 od	 kúpnej	 zmluvy,	 o	 podmienkach,	 lehote	 a	 postupe	 pri	
uplatňovaní	práva	na	odstúpenie	od	zmluvy,	vrátane	formulára	na	odstúpenie	od	kúpnej	zmluvy	sú	uvedené	v	
čl.	 7	 týchto	VOP,	predávajúci	 zároveň	poskytol	 samotný	 formulár	na	odstúpenie	od	kúpnej	 zmluvy,	 ktorý	 je	
umiestnený	na	príslušnej	podstránke	eshopu,	spotrebiteľ	znáša	náklady	na	vrátenie	tovaru	predávajúcemu	a	
zodpovedá	len	za	zníženie	hodnoty	tovaru,	ktoré	vzniklo	v	dôsledku	takého	zaobchádzania	s	tovarom,	ktoré	
je	nad	rámec	zaobchádzania	potrebného	na	zistenie	vlastnosR	a	funkčnosJ	tovaru,	

i)	 	 informácie	 o	 zodpovednosM	 predávajúceho	 za	 vady	 a	 záruke	 poskytovanej	 predávajúcim	 tovaru	 alebo	
služby	najmä	podľa	ust.	 §	622	a	623	Občianskeho	 zákonníka	 sú	uvedené	nižšie	a	 v	 reklamačnom	poriadku,	
ktorý	je	umiestnený	na	príslušnej	podstránke	eshopu,	

j)		predávajúci	sa	zaMaľ	nezaviazal	dodržiavať	kódex	správania,		

k)	 kupujúci	 je	 povinný	 zaplaMť	 preddavok	 alebo	 poskytnúť	 inú	 finančnú	 zábezpeku	 len	 ak	 je	 to	 výslovne	
uvedené	pri	príslušnom	tovare	v	eshope	predávajúceho,	



l)		predávajúci	sa	zaMaľ	nezaviazal	využívať	systém	alternaJvneho	riešenia	sporov,		

m)	 kupujúci	 môže	 požiadať	 predávajúceho	 o	 zaslanie	 písomného	 vyhotovenia	 alebo	 potvrdenie	 o	 uzavreJ	
kúpnej	zmluvy	a	predávajúci	mu	toto	zašle	bezodkladne	na	adresu	uvedenú	kupujúcim,		

n)		jazykom	ponúkaným	na	uzatvorenie	zmluvy	je	slovenský	jazyk.	

 
1.24.	 Ak	 predávajúci	 nesplnil	 informačnú	povinnosť	 o	 úhrade	 dodatočných	 poplatkov	 alebo	 iných	 nákladov	
alebo	 o	 nákladoch	 na	 vrátenie	 tovaru,	 kupujúci	 nie	 je	 kupujúci	 povinný	 Meto	 dodatočné	 náklady	 alebo	
poplatky	uhradiť.		

II.	Dozor	
Orgán	dozoru	vykonáva:		
Slovenská	obchodná	inšpekcia	(SOI)	

III.	Bezpečnosť	a	ochrana	informácií	a	ochrana	osobných	údajov	
3.1	Osobné	údaje	kupujúceho	sú	spracúvané	podľa	zákona	č.	122/2013	Z.z.	o	ochrane	osobných	údajov	a	o	
zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 (ďalej	 len	 „ZoOOU“).	 Kupujúci	 berie	 na	 vedomie,	 že	 predávajúci	
spracúva	 jeho	 osobné	 údaje	 v	 rozsahu:	 meno	 a	 priezvisko,	 adresa,	 dátum	 narodenia,	 príp.	 IČO,	 adresa	
elektronickej	pošty,	telefónne	číslo	(ďalej	spoločne	všetko	len	ako	„osobné	údaje“).	
 
3.2		Kupujúci	berie	na	vedomie,	že	je	povinný	svoje	osobné	údaje	(pri	registrácii,	v	svojom	užívateľskom	účte,	
pri	 objednávke	 vykonanej	 z	webového	 rozhrania	 obchodu)	 uvádzať	 správne	 a	 pravdivo	 a	 že	 je	 povinný	bez	
zbytočného	odkladu	informovať	predávajúceho	o	zmene	vo	svojich	osobných	údajoch.  
 
3.3.	Poskytnuté	osobné	údaje	budú	spracúvané	len	predávajúcim	alebo	ním	určeným	spracovateľom.	TreJm	
osobám	bude	umožnený	prístup	k	osobným	údajom	zákazníkov	len	v	prípadoch	stanovených	platnou	právnou	
úpravou	(najmä	v	priebehu	správneho	či	trestného	konania,	ochrana	práv	spotrebiteľa,	v	prípade	doručovania	
tovaru	Slovenskou	poštou).	V	prípade	ak	bude	tovar	doručovaný	kuriérskou	spoločnosťou,	Vaše	osobné	údaje	
(v	 rozsahu	 meno,	 priezvisko	 ,	 dodacia	 adresa,	 telefón,	 e-mail)	 budú	 poskytnuté	 -	 dopravcovi	 zvolenému	
kupujúcim.	

3.4.	 	Poskytnuté	osobné	údaje	budú	spracúvané	 len	predávajúcim,	treJm	stranám	(Slovenská	pošta,	orgány	
činné	v	trestnom	konaní,	Slovenská	obchodná	inšpekcia	a	podobne.	)	alebo	ním	určeným	sprostredkovateľom.	
Predávajúci	poskytuje	osobné	údaje	kupujúcich	týmto	sprostredkovateľom:	

i.	Top4football.sk	s.r.o.,	so	sídlom:	Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske,	IČO:	46	615	717,	LisJny	uložené	v	
Zbierke	lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	Vložka	číslo:	31335/N	

ii.	 	Direct	 Parcel	 DistribuJon	 SK	 s.r.o.,	 so	 sídlom	 nám.	 Technická	 7	 ,	 821	 04	 BraMslava	 ,	 IČO:	 35834498,	
Obchodný	register	okr	súdu	BA1,	oddiel	SRO,	Vklad	č.	26367/B	.	

TreJm	osobám	bude	umožnený	prístup	k	osobným	údajom	zákazníkov	len	v	prípadoch	stanovených	platnou	
právnou	 úpravou	 (najmä	 v	 priebehu	 správneho	 či	 trestného	 konania,	 ochrana	 práv	 spotrebiteľa,	 v	 prípade	
doručovania	tovaru	Slovenskou	poštou).	V	prípade	ak	bude	tovar	doručovaný	kuriérskou	spoločnosťou		Direct	
Parcel	 DistribuJon	 SK	 s.r.o.,	 so	 sídlom	 nám.	 Technická	 7	 ,	 821	 04	 BraMslava	 ,	 IČO:	 35834498,	 Obchodný	
register	okr	súdu	BA1,	oddiel	SRO,	Vklad	č.	26367/B	(špecifikovanej	výše)	Vaše	osobné	údaje	(v	rozsahu	meno,	
priezvisko	,	dodacia	adresa,	telefón,	e-mail)	budú	poskytnuté	aj	tomuto	dopravcovi	



 
3.5.	 	 Osobné	 údaje	 bude	 predávajúci	 spracúvať	 v	 súlade	 s	 osobitnými	 predpismi.	 Osobné	 údaje	 budú	
spracúvané	v	elektronickej	podobe	automaMzovaným	spôsobom	alebo	v	tlačenej	podobe	neautomaMzovaným	
spôsobom.	  
 
3.6.	 	 Kupujúci	 potvrdzuje,	 že	 poskytnuté	 osobné	 údaje	 sú	 presné	 a	 že	 bol	 poučený	 o	 tom,	 že	 sa	 jedná	 o	
dobrovoľné	poskytnuMe	osobných	údajov.	  
 
3.7.	 	V	prípade,	ak	sa	kupujúci	domnieva,	že	predávajúci	alebo	sprostredkovateľ	vykonáva	spracovanie	 jeho	
osobných	údajov	v	rozpore	so	zákonom,	môže	požiadať	predávajúceho	alebo	sprostredkovateľa	o	vysvetlenie,	
popr.	 
 
3.8.	 	 Podľa	 ZoOOU	 má	 kupujúci	 právo	 okrem	 iného	 na	 opravu	 nesprávnych,	 neúplných	 a	 neaktuálnych	
osobných	údajov,	na	informácie	o	zozname	osobných	údajov,	ktoré	o	ním	predávajúci	spracúva	a	ďalšie	práva	
uvedené	v	§	28	ods.	1	ZoOOU.	  
 
3.9		Rovnako	kupujúci	môže	zaškrtnuJm	príslušného	políčka	pred	odoslaním	objednávky	vyjadriť	svoj	súhlas	v	
zmysle	 ust.	 §	 11	 ods.	 1	 ZoOOU,	 aby	 predávajúci	 alebo	 sprostredkovateľ	 Top4football.sk	 s.r.o.,	 so	 sídlom:	
Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske,	IČO:	46	615	717,	LisJny	uložené	v	Zbierke	lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	
Vložka	číslo:	31335/N,	spracoval	a	uschovával	jeho	osobné	údaje	v	rozsahu	meno,	priezvisko	a	email	pre	účely	
zasielania	informácií	o	nových	produktoch,	zľavách	a	akciách	na	ponúkaných	tovaroch	(vrátane	markeMngu)	a	
spracovával	 ich	 vo	 všetkých	 svojich	 informačných	 systémoch,	 týkajúcich	 sa	 zasielania	 informácií	 o	 nových	
produktoch,	zľavách	a	akciách	na	ponúkaných	tovaroch	a	markeMngu.	

3.10	 Kupujúci	 má	 najmä	 právo	 svoj	 súhlas	 s	 poskytnuJm	 svojich	 osobných	 údajov	 na	 markeMngové	 účely	
kedykoľvek	písomne	zmeniť	či	odvolať,	a	to	na	 internetovej	adrese	www.top4football.sk.	Kupujúci	má	právo	
okrem	iného	na	opravu	nesprávnych,	neúplných	a	neaktuálnych	osobných	údajov,	na	 informácie	o	zozname	
osobných	údajov,	ktoré	o	ním	predávajúci	spracúva	a	ďalšie	práva	uvedené	v	§	28	ods.	1	ZoOOU.		

IV.	Ceny	
4.1	Kupujúci	kupuje	tovar	v	e-shope	za	tam	uvedené	ceny.	Odoslaním	objednávky	kupujúci	akceptuje	kúpnu	
cenu	tovaru	podľa	ponuky	Predávajúceho	v	e-shope.	

4.2	Kúpna	cena	tovaru	uvedená	v	e-shope	vrátane	DPH	je	konečná.	

4.3	 Kúpna	 cena	 tovaru	 plaJ	 vždy	 v	 okamihu	 prevedení	 objednávky	 kupujúcim	 bez	 ohľadu	 na	 jej	 neskoršie	
zmeny.	

4.4	Popri	kúpnej	ceny	nesie	kupujúci	prípadne	ešte	náklady	na:	

(i)	dopravu	tovaru,	a	to	podľa	jeho	voľby	pri	objednaní	tovaru	a	v	cene,	ktorá	je	uvádzaná	v	e-shope,	 
(ii)	vykonanie	platby	kúpnej	ceny,	a	to	podľa	ním	vykonanej	voľby	spôsobu	platenia	kúpnej	ceny,	náklady	na	
vykonanie	platby	kúpnej	ceny	závisí	na	poskytovateľovi	týchto	služieb	kupujúcemu.	

V.	Platobné	podmienky	
5.1	Kupujúci	je	pri	objednávke	tovaru	zvoliť	jeden	z	ponúkaných	spôsobov	platenia	tovaru.	

5.2	Predávajúci	predpokladá	a	umožňuje	Meto	spôsoby	platenia	ceny	tovaru:	

(i)	 platba	 v	 hotovosM	 alebo	 platba	 prostredníctvom	 platobného	 terminálu	 (platobnou	 kartou)	 pri	 prevzaJ	
tovaru	na	výdajnom	mieste,	

(ii)	platba	cez	internetové	rozhranie	banky	-	platobnou	kartou	on-line,	



(iii)	na	dobierku	pri	doručení	tovaru	(hotovosť	preberá	od	zákazníka	prepravca).	

5.3	Tovar	zostáva	do	úplného	zaplatenia	majetkom	Predávajúceho.  
 
5.4	 	Potvrdením	objednávky	súhlasí	kupujúci	 s	povinnosťou	platby	ceny	 tovaru	a	nákladov	na	dopravu	a	
vykonanie	platby	podľa	voľby	kupujúceho.		

VI.	Dodacie	podmienky	
6.1		Tovar	bude	Predávajúcim	kupujúcemu	dodaný	spôsobom,	ktorý	si	kupujúci	zvolil	v	objednávke	tovaru.	

6.2		Predávajúci	predpokladá	a	umožňuje	Meto	spôsoby	dodania	tovaru:	

(i)	Osobný	odber:	Tovar	môže	prevziať	 iba	kupujúci.	Osoba	preberajúca	 tovar	musí	poznať	 číslo	objednávky	
tovaru	a	prípadne	mať	so	sebou	vytlačenú	objednávku	tovaru,		

(ii)	Zasielanie	prepravnou	službou	-	Cena	prepravy	sa	riadi	podľa	cenníka	aktuálneho	v	deň	objednávky,	

(iii)	Zasielanie	kuriérom	-	Cena	prepravy	sa	riadi	podľa	cenníka	aktuálneho	v	deň	objednávky.	

6.3	 	 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	 prevzaMe	 zásielky,	 ktorá	 nie	 je	 v	 zhode	 s	 kúpnou	 zmluvou	 tým,	 že	 zásielka	 je	 napr.	
neúplná,	s	výnimkou	prípadov,	keď	je	objednávka	vybavovaná	viac	dodávkami	(potom	sa	jednotlivé	dodávky	
nepovažujú	za	neúplné),	alebo	poškodená.	Ak	takto	poškodenú	zásielku	kupujúci	od	prepravcu	prevezme,	je	
nevyhnutné	 poškodenie	 popísať	 v	 odovzdávacom	 protokole	 prepravcu.	 V	 prípade,	 že	 poškodenie	 obsahu	
zásielky	kupujúci	zisJ	po	 jeho	prevzaJ,	 je	nutné	do	24	hodín	zaslať	zápis	o	poškodení	zásielky	na	e-mailovú	
adresu	info@top4football.sk		

 
6.4	 	Dodatočné	 reklamácie	 neúplnosM	 alebo	 vonkajšieho	poškodenia	 zásielky	 nezbavujú	 spotrebiteľa	 práva	
vec	reklamovať,	dávajú	však	Predávajúcemu	možnosť	preukázať,	že	sa	nejedná	o	rozpor	s	kúpnou	zmluvou.	

6.5	 	 Tovar	 bude	 dodaný	 v	 termíne	 závislom	 na	 kupujúcim	 zvolenom	 spôsobe	 dodania	 tovaru,	 ako	 bude	
vyplývať	z	objednávky	kupujúceho	a	v	príslušnom	dodacom	termíne	uvedenom	pri	tovare	v	rámci	e-shopu.	Ak	
je	 uvádzaná	 doba	 expedície,	 znamená	 to,	 že	 predávajúci	 zabezpečí	 v	 uvedenej	 lehote	 odovzdanie	 tovaru	
dopravcovi	 (alebo	 odovzdanie	 na	 odberné	 miesto)	 a	 k	 tejto	 lehote	 je	 nutné	 pripočítať	 dobu	 doručovania	
daného	dopravcu	podľa	voľby	kupujúceho.	

VII.	Odstúpenie	od	zmluvy	
7.1	Odstúpenie	od	zmluvy	kupujúcim,	ktorý	je	spotrebiteľ	

V	 zmysle	ustanovenia	 §	 7	 ZoOSnD	 (zákon	 č.	 102/2014	 Z.	 z.)	má	kupujúci	 právo	od	 takto	uzavretej	 zmluvy	
odstúpiť	bez	uvedenia	dôvodu	do	14	dní	odo	dňa	prevzaMa	tovaru	alebo	od	uzavreMa	zmluvy	o	poskytnuJ	
služby.	Lehota	na	odstúpenie	od	zmluvy	sa	považuje	za	zachovanú,	ak	oznámenie	o	odstúpení	od	zmluvy	bolo	
odoslané	Predávajúcemu	najneskôr	v	posledný	deň	lehoty.	Spotrebiteľ	môže	odstúpiť	od	zmluvy,	predmetom	
ktorej	 je	dodanie	tovaru,	aj	pred	začaJm	plynuMa	 lehoty	na	odstúpenie	od	zmluvy.	Spotrebiteľ	môže	použiť	
formulár	na	odstúpenie	od	zmluvy	uvedený	na	webových	stránkach	Predávajúceho.	

7.1.1	 	Predávajúci	je	povinný	bez	zbytočného	odkladu,	najneskôr	do	14	dní	odo	dňa	doručenia	oznámenia	o	
odstúpení	 od	 zmluvy	 vráMť	 spotrebiteľovi	 všetky	 platby,	 ktoré	 od	 neho	 prijal	 na	 základe	 zmluvy	 alebo	 v	
súvislosM	s	ňou,	vrátane	nákladov	na	dopravu,	dodanie	a	poštovné	a	iných	nákladov	a	poplatkov.	Predávajúci	
nie	 je	 povinný	 vráJť	 spotrebiteľovi	 platby	 pred	 tým,	 ako	 mu	 je	 tovar	 doručený	 alebo	 kým	 spotrebiteľ	
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nepreukáže	 zaslanie	 tovaru	 späť	 predávajúcemu,	 ibaže	 predávajúci	 navrhne,	 že	 si	 tovar	 vyzdvihne	 osobne	
alebo	prostredníctvom	ním	poverenej	osoby.	

7.1.2	Predávajúci	je	povinný	vráMť	spotrebiteľovi	platby	rovnakým	spôsobom,	aký	použil	spotrebiteľ	pri	svojej	
platbe.	 Tým	nie	 je	 dotknuté	 právo	 spotrebiteľa	 dohodnúť	 sa	 s	 predávajúcim	na	 inom	 spôsobe	 platby,	 ak	 v	
súvislosM	s	tým	spotrebiteľovi	nebudú	účtované	žiadne	ďalšie	poplatky.	

7.1.3		Predávajúci	nie	je	povinný	uhradiť	spotrebiteľovi	dodatočné	náklady,	ak	si	spotrebiteľ	výslovne	zvolil	iný	
spôsob	doručenia,	ako	je	najlacnejší	bežný	spôsob	doručenia	ponúkaný	predávajúcim.	Dodatočnými	nákladmi	
sa	rozumie	rozdiel	medzi	nákladmi	na	doručenie,	ktoré	si	 zvolil	 spotrebiteľ,	a	nákladmi	na	najlacnejší	bežný	
spôsob	doručenia	ponúkaný	predávajúcim.	

7.1.4	Spotrebiteľ	je	povinný	najneskôr	do	14	dní	odo	dňa	odstúpenia	od	zmluvy	zaslať	tovar	späť	alebo	ho	
odovzdať	predávajúcemu	alebo	osobe	poverenej	predávajúcim	na	prevzaMe	tovaru.	To	neplaJ,	ak	predávajúci	
navrhne,	že	si	tovar	vyzdvihne	osobne	alebo	prostredníctvom	ním	poverenej	osoby.	Lehota	podľa	prvej	vety	
sa	považuje	za	zachovanú,	ak	bol	tovar	odovzdaný	na	prepravu	najneskôr	v	posledný	deň	lehoty.	

7.1.5		Pri	odstúpení	od	zmluvy	znáša	spotrebiteľ	iba	náklady	na	vrátenie	tovaru	predávajúcemu	alebo	osobe	
poverenej	predávajúcim	na	prevzaMe	tovaru.		

7.1.6	Spotrebiteľ	zodpovedá	len	za	zníženie	hodnoty	tovaru,	ktoré	vzniklo	v	dôsledku	takého	zaobchádzania	
s	tovarom,	ktoré	je	nad	rámec	zaobchádzania	potrebného	na	zistenie	vlastnosR	a	funkčnosJ	tovaru.		

7.1.7		Ak	spotrebiteľ	odstúpi	od	zmluvy	o	službách	a	pred	začaJm	poskytovania	služieb	udelil	výslovný	súhlas,	
spotrebiteľ	 je	 povinný	 uhradiť	 predávajúcemu	 iba	 cenu	 za	 skutočne	 poskytnuté	 plnenie	 do	 dňa	 doručenia	
oznámenia	o	odstúpení	od	zmluvy.	

7.2	 	 Tovar	 je	 kupujúci	 -	 spotrebiteľ	povinný	 vráMť	úplný,	 s	 kompletnou	dokumentáciou,	nepoškodený,	 čistý,	
pokiaľ	možno	 vrátane	originálneho	obalu,	 v	 stave	a	hodnote,	 v	 akom	 tovar	prevzal,	 inak	 zodpovedá	 len	 za	
zníženie	 hodnoty	 tovaru,	 ktoré	 vzniklo	 v	 dôsledku	 takého	 zaobchádzania	 s	 tovarom,	 ktoré	 je	 nad	 rámec	
zaobchádzania	potrebného	na	zistenie	vlastnosR	a	funkčnosJ	tovaru.		

7.3	 	 Kupujúci	 berie	 na	 vedomie	 skutočnosť,	 že	 ak	 sú	 s	 tovarom	poskytované	 darčeky,	 je	 darovacia	 zmluva	
medzi	predávajúcim	a	kupujúcim	uzatvorená	s	podmienkou,	že	ak	dôjde	k	využiMe	práva	spotrebiteľa	odstúpiť	
od	zmluvy	podľa	§	7	zákona	č.	102/2014	Z.z.,	darovacia	zmluva	stráca	účinnosť	a	kupujúci	je	povinný	spolu	s	
vráteným	tovarom	vráMť	i	s	ním	súvisiace	poskytnuté	darčeky	apod.	

7.4	 Pri	 vystavení	 dobropisu	 môže	 byť	 po	 kupujúcom	 vyžadovaný	 občiansky	 preukaz	 za	 účelom	 ochrany	
vlastníckych	 práv	 kupujúceho.	 Predložením	OP	 kupujúci	 súhlasí	 so	 spracovaním	osobných	 údajov	 (v	 zmysle	
§11	zákona	122/2013	Z.z.,	o	ochrane	osobných	údajov).	

7.5	Odstúpenie	musí	byť	uskutočnené	tak,	že	kupujúci	v	uvedenej	lehote	odošle	Predávajúcemu	oznámenie	o	
odstúpení	 od	 zmluvy	 na	 adresu	 Top4football.sk	 s.r.o.,	 so	 sídlom:	 Horská	 1297/11,	 958	 06	 ParJzánske.	
Kupujúci	 môže	 vyplniť	 a	 zaslať	 vzorový	 formulár	 (pdf.)	 na	 odstúpenie	 od	 zmluvy	 alebo	 akékoľvek	 iné	
jednoznačné	vyhlásenie	o	odstúpení	od	zmluvy	aj	elektronicky	prostredníctvom	našej	internetovej	stránky	
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na	 info@top4football.sk.	 Ak	 využijete	 túto	 možnosť,	 prijaJe	 odstúpenia	 od	 zmluvy	 Vám	 bezodkladne	
potvrdíme	e-mailom.	

7.6	V	súlade	s	ust.	§	7	ods.	6	ZoOSnD	kupujúci	nemôže	odstúpiť	od	zmluvy,	ktorej	predmetom	sú:	

-	predaj	 tovaru	zhotoveného	podľa	osobitných	požiadaviek	spotrebiteľa,	 tovaru	vyrobeného	na	mieru	alebo	
tovaru	určeného	osobitne	pre	jedného	spotrebiteľa,	

-	predaj	tovaru	uzavretého	v	ochrannom	obale,	ktorý	nie	 je	vhodné	vráMť	z	dôvodu	ochrany	zdravia	alebo	z	
hygienických	dôvodov	a	ktorého	ochranný	obal	bol	po	dodaní	porušený,	

-	 predaj	 tovaru,	 ktorý	 bol	 v	 čase	 po	 uzavreJ	 zmluvy	 a	 prevzaJ	 tovaru	 od	 predávajúceho	 kupujúcemu	
zmontovaný,	 zložený	 alebo	 použitý	 takým	 spôsobom,	 že	 jeho	 opätovné	 uvedenie	 do	 pôvodného	 stavu	
predávajúcim	 nie	 je	 možné	 bez	 vynaloženia	 zvýšeného	 úsilia	 a	 zvýšených	 nákladov,	 napr.	 zložený	 alebo	
zmontovaný	nábytok	a	pod.	

7.7	 Predávajúci	 je	 oprávnený	 od	 kúpnej	 zmluvy	 odstúpiť	 do	 okamihu	 odoslania	 tovaru,	 najmä	 z	 dôvodu	
momentálne	 vzniknutej	 nedostupnosM	 objednaného	 tovaru	 kupujúcim.	 O	 odstúpení	 je	 však	 Predávajúci	
povinný	 bezodkladne	 informovať	 kupujúceho	 na	 e-mailovú	 adresu	 zadanú	 kupujúcim	 v	 objednávke.	 Pred	
odstúpením	je	Predávajúci	oprávnený	ponúknuť	kupujúcemu	náhradné	plnenie.	Kupujúci	má	právo	náhradné	
plnenie	odmietnuť	a	odstúpiť	od	kúpnej	zmluvy.	V	tomto	prípade	nemajú	zmluvné	strany	voči	sebe	žiadnych	
nárokov.	

7.8	Ustanovenia	čl.	7	týchto	VOP	výslovne	neplaMa	pre	subjekty	nespĺňajúce	definíciu	spotrebiteľa.	V	prípade,	
že	kupujúci	je	podnikateľ,	môže	od	kúpnej	zmluvy	odstúpiť	iba:	

(i)	z	dôvodov	uvedených	v	obchodnom	zákonníku	a	iných	právnych	predpisoch,	

(ii)	 špeciálnych	 akcií	 Predávajúceho	 na	 vrátenie	 tovaru	 bez	 ohľadu	 či	 je	 kupujúci	 spotrebiteľom	 nebo	
podnikateľom.	

7.9	Objednaním	 tovaru	 prostredníctvom	 zistení	 „rezervovať	 na	 predajni“	 nedochádza	 k	 uzavreJu	 kúpnej	
zmluvy	 na	 diaľku.	 Prostredníctvom	 zistení	 „rezervovať	 na	 predajni“	 dochádza	 iba	 k	 rezervácii	 tovaru	 na	
určenej	predajni	a	k	uzavreJu	kúpnej	zmluvy	dochádza	až	zaplatením	kúpnej	ceny	na	predajni.	

VIII.	Záručné	a	reklamačné	podmienky	
8.1	 Predávajúci	 poskytuje	 kupujúcim	 záruky	 za	 predaný	 tovar.	 Záruka	 sa	 poskytuje	 za	 podmienok	
stanovených	právnymi	predpismi	Slovenskej	republiky.	

8.2	Ako	záručný	list	tovaru	slúži	nákupný	doklad,	pokiaľ	nie	je	vystavený	špeciálny	záručný	list.	

8.3	Bližšie	podmienky	záruky	a	ich	reklamácií	sa	riadia	Reklamačným	poriadkom	Predávajúceho.	

8.4	Ak	nie	 je	uvedené	 inak,	 je	záručná	doba	všetkých	tovarov	pre	kupujúceho	–	spotrebiteľa	24	mesiacov.	
Záručná	 doba	 začína	 plynúť	 dňom	 prevzaMa	 tovaru	 kupujúcim.	 Záruka	 a	 záručná	 doba	 pri	 kupujúcich	 -	
podnikateľ,	 ktorý	 kupuje	 tovar	 v	 rámci	 svojej	 obchodnej	 alebo	 inej	 podnikateľskej	 činnosM	 sa	 riadi	 najmä	
ustanoveniami	Obchodného	zákonníka	v	platnom	znení.		
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IX.	Záverečné	ustanovenia	
9.1	Tieto	VOP	sú	platné	od	09.11.2015	

9.2	 Predávajúci	 si	 vyhradzuje	 právo	 zmeniť	 Meto	 VOP	 bez	 predchádzajúceho	 upozornenia	 umiestnením	 ich	
nového	znenia	na	internetových	stránkach	e-shopu.	

9.3	 Kupujúci	 pri	 odoslaní	 objednávky	 tovaru	 z	 e-shopu	 Predávajúceho	 potvrdzuje	 súhlas	 s	 týmito	 platnými	
VOP.		

9.4	Predávajúci	 si	 vyhradzuje	použiMe	 týchto	VOP	pri	uzatváraní	 kúpnych	 zmlúv	prostredníctvom	e-shopu	a	
neakceptuje	žiadane	obecné	obchodné	podmienky	kupujúcich.	

 



Reklamačný	poriadok	e-shopu		
Top4football.sk	s.r.o.	
Top4football.sk	s.r.o.	
sídlo:	Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske	
IČO:	46	615	717,	LisJny	uložené	v	Zbierke	lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	Vložka	číslo:	31335/N				

I.	Všeobecné	ustanovenia	
1.1	Top4football.sk	s.r.o.,	so	sídlom:	Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske,	IČO:	46	615	717,	LisJny	uložené	v	Zbierke	
lisRn	Okresného	súdu	Nitra,	Vložka	číslo:	31335/N			 	(ďalej	len	"Predávajúci")	prevádzkuje	internetový	obchod	(ďalej	
len	"e-shop"),	v	ktorom	ponúka	svojim	zákazníkom	tovar	ku	kúpi	na	základe	kúpnej	zmluvy	uzatvorenej	na	diaľku.	

1.2	 Predaj	 tovaru	 prostredníctvom	 e-shopu	 je	 upravený	 vo	 Všeobecných	 obchodných	 podmienkach	 Predávajúceho	
(ďalej	len	"VOP").	

1.3	Tento	reklamačný	poriadok	nadväzuje	a	dopĺňa	VOP.	

1.4	Reklamačný	poriadok	popisuje	spoluprácu	medzi	kupujúcim	a	Predávajúcim	s	ohľadom	na	prípadné	vady	tovaru,	
ich	uplatnenie	a	nároky,	ktoré	z	nich	plynú.	

1.5	 Kupujúci	 je	 povinný	 sa	 zoznámiť	 s	 reklamačným	 poriadkom	 a	 VOP	 ešte	 pred	 objednaním	 tovaru.	 Objednaním	
tovaru	od	predávajúceho	súhlasí	s	nižšie	uvedeným	reklamačným	poriadkom.		

1.6	Ako	doklad	o	kúpi	vystavuje	Predávajúci	ku	každému	zakúpenému	tovaru	nákupný	doklad	(faktúra	alebo	predajka).	
Ak	nie	je	vystavený	samostatný	záručný	list,	slúži	ako	záručný	list	príslušný	nákupný	doklad	(ďalej	len	„záručný	list“).	

1.7	Vylúčenie	podnikateľov		

Tento	reklamačný	poriadok	sa	nevzťahuje	na	nákup	tovarov	podnikateľmi,	ktorí	kupujú	tovar	v	rámci	svojej	obchodnej	
alebo	inej	podnikateľskej	činnosM	podľa	VOP.	Práva	a	povinnosM	Predávajúceho	a	kupujúceho	-	podnikateľa	týkajúca	sa	
vád	tovaru	je	upravená	v	obchodnom	zákonníku	SR		

II.	Dĺžka	záruky	
2.1	Záručná	doba	začína	plynúť	dňom	prevzaMa	tovaru	kupujúcim.	

2.2	Zákonná	záručná	doba	je	24	mesiacov.	

2.3	 Predávajúci	môže	 zákonnú	 dobu	 predĺžiť.	 Dĺžka	 predlženej	 záručnej	 doby	 je	 vždy	 vyznačená	 na	 záručnom	 liste.	
Pokiaľ	v	záručnom	liste	nie	je	vyznačená	iná	záručná	doba,	plaJ	lehota	24	mesiacov.		



2.4	Záručná	doba	sa	skladá	zo	zákonnej	lehoty	(24	mesiacov)	a	prípadne	predĺženej	lehoty.	V	rámci	zákonnej	záručnej	
lehoty	sa	reklamácie	riadia	Občianskym	zákonníkom	č.40/1964	Z.z.	§	619-627	s	prihliadnuJm	k	tomuto	reklamačnému	
poriadku.(	Pri	predĺženej	lehote	sa	reklamácie	riadia	výhradne	týmto	poriadkom.)	

2.5	Zľavnený	tovar		

Výnimku	 môže	 tvoriť	 tovar	 predávaný	 zo	 zľavou	 (tovar	 poškodený,	 použitý,	 nekompletný	 atď.).	 Ak	 je	 kupujúcim	
spotrebiteľ	 a	 ak	 ide	 o	 veci	 použité,	 predávajúci	 nezodpovedá	 za	 chyby	 zodpovedajúce	 miere	 používania	 alebo	
opotrebovania,	 ktoré	mal	 tovar	 pri	 prevzaJ	 kupujúcim.	 Práva	 zo	 zodpovednosM	 za	 chyby	 tovaru	 zaniknú,	 ak	 neboli	
uplatnené	do	24	mesiacov	odo	dňa	prevzaMa	 tovaru	 kupujúcim.	 Predávajúci	môže	 túto	dobu	dohodou	 s	 kupujúcim	
skráMť,	 nie	 však	 na	 menej	 ako	 12	 mesiacov.	 Túto	 dobu	 uvedie	 predávajúci	 v	 doklade	 o	 predaji	 tovaru.	 U	 tovarov	
predávaných	za	nižšiu	cenu	z	dôvodu	chyby	či	nekompletnosM	sa	záruka	nevzťahuje	na	chyby,	kvôli	ktorým	bola	nižšia	
cena	dohodnutá.	

2.6	Práva	kupujúceho	zo	zodpovednosM	za	vady	tovaru,	pre	ktorú	plaJ	záručná	doba,	zaniknú,	ak	nebudú	uplatnené	v	
záručnej	dobe.		

III.	Záručné	podmienky	
3.1	Predávajúci	zodpovedá	za	to,	že	tovar	má	pri	predaji	stanovenú	akosť,	množstvo,	mieru	a	hmotnosť.	Tovar	musí	byť	
bez	vád	a	musí	zodpovedať	platným	technickým	normám.	

3.2	 Predávajúci	 zodpovedá	 za	 vady,	 ktoré	má	predaný	 tovar	 pri	 prevzaJ	 kupujúcim	 a	 za	 vady,	 ktoré	 sa	 vyskytnú	 po	
prevzaJ	tovaru	v	záručnej	dobe.	

3.3	Výnimky	zo	záruky		

Záruka	 sa	 nevzťahuje	 na	 vady	 vzniknuté	 nesprávnym	použiJm	 tovaru	 alebo	 z	 dôvodu	 vyššej	moci,	 živelnej	 udalosM	
apod.	ani	na	prípadné	škody	v	dôsledku	toho	vzniknuté.	Ďalej	sa	záruka	nevzťahuje	na	závady	vzniknuté	zlou	obsluhou,	
neodborným,	alebo	neprimeraným	zaobchádzaním,	použiJm	a	inštaláciou,	ktoré	sú	v	rozpore	s	užívateľskou	príručkou.	
Ďalej	sa	záruka	nevzťahuje	na	poškodenia	vzniknuté:	

a)		mechanickým	poškodením	tovaru,	

b)		používaním	tovaru	v	neodpovedajúcich	podmienkach,	

c)	 tovar	 bol	 poškodený	 nadmerným	 zaťažovaním	 alebo	 v	 rozpore	 s	 podmienkami	 uvedenými	 v	 dokumentácii	 alebo	
všeobecnými	princípmi,	

d)		vykonaním	nekvalifikovaných	zásahov	či	zmenou	parametrov.	

3.4	 Doba	 od	 uplatnenia	 práva	 zo	 zodpovednosM	 za	 vady	 až	 do	 doby,	 keď	 kupujúci	 bol	 povinný	 vec	 prevziať,	 sa	 do	
záručnej	doby	nepočíta.	Ak	dôjde	k	výmene	tovaru,	začne	plynúť	záručná	doba	znova	od	prevzaMa	nového	tovaru.	

3.5	 Ak	 Predávajúci	 pri	 kúpe	 tovaru	 ponúka	 zákazníkovi	 k	 predanému	 tovaru	 bezplatne	 ďalší	 tovar	 ako	 dar,	 je	 na	
zákazníkovi,	 či	 ponúkaný	 dar	 príjme.	 Dar	 však	 nie	 je	 predaným	 tovarom,	 preto	 Predávajúci	 nezodpovedá	 za	 jeho	
prípadné	vady.	Ak	však	o	prípadných	vadách	daru	vie,	je	povinný	na	ne	zákazníka	pri	ponuke	daru	upozorniť.	Ak	má	dar	
vady,	 na	 ktoré	 Predávajúci	 zákazníka	 neupozornil,	 je	 zákazník	 oprávnený	 ho	 vráMť.	 Ak	 zákazníkovi	 vznikne	 právo	 na	
odstúpenie	od	kúpnej	zmluvy	(vrátenie	peňazí),	je	zákazník	povinný	vráMť	Predávajúcemu	všetko,	čo	dostal,	t.j.	aj	tovar	
prijatý	ako	dar.	



3.6	 Kupujúci	 je	 povinný	 bezprostredne	 pri	 dodaní	 prekontrolovať	 stav	 zásielky	 a	 tovaru.	 Kupujúci	 je	 oprávnený	
odmietnuť	prevzaMe	zásielky,	ktorá	nie	je	v	zhode	s	kúpnou	zmluvou	tým,	že	zásielka	je	napr.	neúplná	(s	výnimkou,	že	je	
objednávka	 vybavovaná	 viac	 dodávkami)	 alebo	 poškodená.	 Ak	 takto	 poškodenú	 zásielku	 Kupujúci	 od	 prepravcu	
prevezme,	je	nevyhnutné	poškodenie	popísať	v	predávacom	protokole	prepravcu.	

3.7	Neúplnú	alebo	poškodenú	zásielku	je	nutné	okamžite	oznámiť	e-mailom	na	adresu:	info@top4football.sk,	spísať	s	
dopravcom	 zápis	 o	 škode	 a	 tento	 bez	 zbytočného	 odkladu	 zaslať	 faxom,	 e-mailom,	 alebo	 poštou	 Predávajúcemu.	
Dodatočné	reklamácie	neúplnosM	alebo	vonkajšieho	poškodenia	zásielky	dáva	Predávajúcemu	možnosť	preukázať,	že	
sa	nejedná	o	rozpor	s	kúpnou	zmluvou.	

3.8	Miesto	reklamácie		

Miestom	pre	uplatnenie	reklamácie	v	SR	je:	

(i)	Top4football.sk	s.r.o.,sídlo:	Horská	1297/11,	958	06	ParJzánske	

(ii)	tovar	je	možné	reklamovať	aj	osobne	na	pobočke	Predávajúceho.	

3.9	 Kupujúci	môže	 chybný	 tovar	 na	 reklamáciu	 zaslať	 prepravnou	 službou	 na	 adresu	 Top4football.sk	 s.r.o.,	 Horská	
1297/11,	 958	 06	 ParJzánske.	 Balík	 by	mal	 byť	 označený	 viditeľne	 "REKLAMÁCIA"	 a	 obsahovať:	 reklamovaný	 tovar	
(vrátane	 kompletného	 príslušenstva),	 odporúčame	 priložiť	 kópiu	 reklamačného	 listu,	 podrobný	 popis	 závady	 a	
dostatočné	 kontaktné	 údaje	 kupujúceho	 (spiatočná	 adresa,	 tel.	 číslo.).	 Bez	 vyššie	 uvedeného	 je	 znemožnená	
idenMfikácia	pôvodu	a	závady	tovaru.	

3.10	Kupujúci	preukáže	platnosť	 záruky	predložením	nákupného	dokladu,	ak	bol	 v	minulosM	 tovar	 reklamovaný,	Mež	
doložiť	doklad	o	reklamácii.	Na	reklamačného	listu	musí	byť	rovnaké	sériové	číslo,	ako	na	reklamovanom	výrobku	(ak	
výrobok	sériové	číslo	má).	

3.11	 Predávajúci	 má	 právo	 odmietnuť	 prijať	 tovar	 do	 reklamácie	 v	 prípadoch,	 kedy	 reklamovaný	 tovar	 alebo	 jeho	
súčasM	 sú	 znečistené	 alebo	 nesplňujú	 základne	 predpoklady	 pre	 hygienicky	 bezpečné	 predanie	 tovaru	 do	
reklamačného	procesu.	

IV.	Spôsob	vybavenia	reklamácie	
4.1	Ak	ide	o	vadu,	ktorú	možno	odstrániť,	má	kupujúci	právo	na	jej	bezplatné,	včasné	a	riadne	odstránenie.	O	spôsobe	
odstránenia	vady	rozhoduje	Predávajúci	a	je	povinný	vadu	bez	zbytočného	odkladu	odstrániť.	

4.2	 Kupujúci	môže	 namiesto	 odstránenia	 vady	 požadovať	 výmenu	 tovaru,	 alebo	 ak	 sa	 vada	 týka	 len	 súčasM	 tovaru,	
výmenu	 tejto	 súčasM,	 ak	 tým	 Predávajúcemu	 nevzniknú	 neprimerané	 náklady	 vzhľadom	 na	 cenu	 tovaru	 alebo	
závažnosť	vady.	

4.3	Predávajúci	môže	vždy	namiesto	odstránenia	vady	vymeniť	vadný	tovar	za	bezvadný,	ak	to	kupujúcemu	nespôsobí	
závažné	ťažkosM.	

4.4	Ak	ide	o	vadu,	ktorú	nemožno	odstrániť,	a	ktorá	bráni	tomu,	aby	sa	tovar	mohol	riadne	užívať	ako	tovar	bez	vady,	
má	kupujúci	právo	na	výmenu	tovaru	alebo	právo	na	odstúpenie	od	kúpnej	zmluvy	(vrátenie	peňazí).	
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4.5	Kupujúci	má	právo	na	výmenu	tovaru	alebo	právo	na	odstúpenie	od	zmluvy	(vrátenie	peňazí)	aj	vtedy,	ak	ide	síce	o	
odstrániteľnú	vadu,	ak	však	kupujúci	nemôže	pre	opätovné	vyskytnuMe	sa	vady	po	jej	odstránení	tovar	riadne	užívať.		

4.6	Ak	ide	o	neodstrániteľnú	vadu,	ktorá	však	nebráni	riadnemu	užívaniu	tovaru,	má	kupujúci	právo	na	primeranú	zľavu	
z	ceny	výrobku.		

4.7	 Ak	 má	 kupujúci	 právo	 na	 výmenu	 tovaru	 alebo	 právo	 na	 odstúpenie	 od	 zmluvy	 (vrátenie	 peňazí),	 záleží	 na	
kupujúcom,	 ktoré	 z	 týchto	 práv	 si	 uplatní.	 Len	 čo	 si	 však	 zvolí	 jedno	 z	 týchto	 práv,	 nemôže	 už	 túto	 voľbu	 sám	
jednostranne	meniť.	

4.8	Ak	 spotrebiteľ	 uplatní	 reklamáciu,	 Predávajúci	 alebo	ním	poverený	 zamestnanec	alebo	určená	osoba	 je	povinný	
poučiť	spotrebiteľa	o	jeho	právach	ako	je	uvedené	vyššie.		

4.9	Určenie	spôsobu		

Na	základe	rozhodnuMa	spotrebiteľa,	ktoré	z	práv	spotrebiteľ	uplatňuje,	je	Predávajúci	povinný	určiť	spôsob	vybavenia	
reklamácie	 podľa	 ihneď,	 v	 zložitých	 prípadoch	 najneskôr	 do	 3	 pracovných	 dní	 odo	 dňa	 uplatnenia	 reklamácie.	 V	
odôvodnených	prípadoch,	najmä	ak	sa	vyžaduje	zložité	technické	zhodnotenie	stavu	tovaru	alebo	služby,	najneskôr	do	
30	dní	odo	dňa	uplatnenia	reklamácie.	

4.10	Vybavenie	reklamácie		

Po	určení	 spôsobu	vybavenia	 reklamácie	 sa	 reklamácia	 vybaví	 ihneď,	 v	odôvodnených	prípadoch	možno	 reklamáciu	
vybaviť	aj	neskôr;	vybavenie	reklamácie	však	nesmie	trvať	dlhšie	ako	30	dní	odo	dňa	uplatnenia	reklamácie.		

Za	vybavenie	reklamácie	sa	považuje:	

(i)	odovzdanie	alebo	odoslanie	nového	alebo	opraveného	tovaru	kupujúcemu,	popr.	doručenie	informácie,	že	je	tovar	
pripravený	na	vyzdv0ihnuMe,	

(ii)	odoslanie	finančných	prostriedkov	zodpovedajúcich	zľave	z	ceny	tovaru	či	vrátenej	kúpnej	cene	kupujúcemu,	popr.	
odoslanie	informácie	pre	kupujúceho,	že	príslušná	suma	je	pre	neho	pripravená	na	vyzdvihnuMe.		

Po	márnom	uplynuJ	lehoty	na	vybavenie	reklamácie	má	spotrebiteľ	právo	od	kúpnej	zmluvy	odstúpiť	alebo	má	právo	
na	výmenu	tovaru	za	nový	tovar.		

4.11	Reklamácia	do	12	mesiacov	od	kúpy		

Ak	 spotrebiteľ	 reklamáciu	 tovaru	 uplatnil	 počas	 prvých	 12	mesiacov	 od	 kúpy,	môže	 Predávajúci	 vybaviť	 reklamáciu	
zamietnuJm	 len	 na	 základe	 odborného	 posúdenia;	 bez	 ohľadu	 na	 výsledok	 odborného	 posúdenia	 nemožno	 od	
spotrebiteľa	 vyžadovať	 úhradu	 nákladov	 na	 odborné	 posúdenie	 ani	 iné	 náklady	 súvisiace	 s	 odborným	 posúdením.	
Predávajúci	je	povinný	poskytnúť	spotrebiteľovi	kópiu	odborného	posúdenia	odôvodňujúceho	zamietnuMe	reklamácie	
najneskôr	do	14	dní	odo	dňa	vybavenia	reklamácie.	

4.12	Reklamácia	po	12	mesiacoch	od	kúpy		

Ak	spotrebiteľ	reklamáciu	výrobku	uplatnil	po	12	mesiacoch	od	kúpy	a	Predávajúci	ju	zamietol,	osoba,	ktorá	reklamáciu	
vybavila,	 je	 povinná	 v	 doklade	 o	 vybavení	 reklamácie	 uviesť,	 komu	 môže	 spotrebiteľ	 zaslať	 tovar	 na	 odborné	
posúdenie.	 Ak	 je	 tovar	 zaslaný	 na	 odborné	 posúdenie	 určenej	 osobe,	 náklady	 odborného	 posúdenia,	 ako	 aj	 všetky	
ostatné	s	tým	súvisiace	účelne	vynaložené	náklady	znáša	Predávajúci	bez	ohľadu	na	výsledok	odborného	posúdenia.	
Ak	spotrebiteľ	odborným	posúdením	preukáže	zodpovednosť	predávajúceho	za	vadu,	môže	reklamáciu	uplatniť	znova;	



počas	vykonávania	odborného	posúdenia	záručná	doba	neplynie.	Predávajúci	je	povinný	spotrebiteľovi	uhradiť	do	14	
dní	 odo	 dňa	 znova	 uplatnenia	 reklamácie	 všetky	 náklady	 vynaložené	 na	 odborné	 posúdenie,	 ako	 aj	 všetky	 s	 tým	
súvisiace	účelne	vynaložené	náklady.	Znova	uplatnenú	reklamáciu	nemožno	zamietnuť.	

4.13	Náklady	na	odborné	posúdenie		

Ak	spotrebiteľ	zašle	tovar	na	odborné	posúdenie	určenej	osobe,	náklady	odborného	posúdenia,	ako	aj	všetky	ostatné	s	
tým	súvisiace	účelne	vynaložené	náklady	znáša	vždy	Predávajúci,	teda	počas	celej	dĺžky	záručnej	doby	bez	ohľadu	na	
výsledok	odborného	posúdenia.		

Ak	je	však	tovar	zaslaný	na	odborné	posúdenie	inej	ako	určenej	osobe,	teda	znalcovi	alebo	autorizovanej,	noMfikovanej	
alebo	akreditovanej	osobe,	náklady	odborného	posúdenia,	 ako	aj	 všetky	ostatné	 s	 tým	 súvisiace	účelne	 vynaložené	
náklady	 je	 Predávajúci	 povinný	 uhradiť	 spotrebiteľovi	 iba	 v	 prípade,	 ak	 odborné	 posúdenie	 preukáže	 zodpovednosť	
Predávajúceho	za	reklamovanú	vadu,	a	to	v	lehote	do	14	dní	odo	dňa	znova	uplatnenia	reklamácie.		

4.14	 Predávajúci	 je	 povinný	 pri	 uplatnení	 reklamácie	 vydať	 zákazníkovi	 potvrdenie.	 Týmto	 potvrdením	 je	 kópia	
reklamačného	 protokolu.	 V	 tomto	 potvrdení	 by	 mal	 byť	 okrem	 kontaktných	 údajov	 predávajúceho	 a	 spotrebiteľa	
uvedený	 popis	 vady	 a	 či	 spotrebiteľ	 požaduje	 opravu,	 výmenu,	 odstúpenie	 od	 zmluvy	 alebo	 zľavu	 z	 kúpnej	 ceny,	 v	
závislosM	od	charakteru	vady,	ako	aj	dátum	uplatnenia	reklamácie.		

4.15	Ak	je	reklamácia	uplatnená	prostredníctvom	prostriedkov	diaľkovej	komunikácie,	napr.	telefonicky,	Predávajúci	je	
povinný	potvrdenie	o	uplatnení	reklamácie	doručiť	spotrebiteľovi	čo	možno	najskôr,	najneskôr	však	spolu	s	dokladom	o	
vybavení	 reklamácie.	Potvrdenie	o	uplatnení	 reklamácie	 sa	nemusí	doručovať,	ak	 spotrebiteľ	má	možnosť	preukázať	
uplatnenie	reklamácie	iným	spôsobom,	napr.	e-mailom.	

4.16	 Predávajúci	 je	 povinný	 o	 vybavení	 reklamácie	 vydať	 písomný	 doklad	 najneskôr	 do	 30	 dní	 odo	 dňa	 uplatnenia	
reklamácie.	Týmto	písomným	dokladom	je	kópia	reklamačného	protokolu	s	vyplnenou	kolónkou	vybavenie	reklamácie,	
list	 obsahujúci	 písomné	 vyrozumenie	 o	 vybavení	 reklamácie	 alebo	 sms	 správa	 alebo	 e-mailová	 správa	 obsahujúca	
informáciu	o	vybavení	reklamácie	s	písomným	potvrdením	o	jej	odoslaní.	

4.17	Po	vybavení	oprávnenej	reklamácie	sa	záručná	doba	predlžuje	o	dobu	trvania	reklamácie.	V	prípade	neoprávnenej	
reklamácie	 sa	 záručná	 doba	 nepredlžuje.	 Ak	 bola	 reklamácia	 vybavená	 výmenou,	 je	 ďalšia	 prípadná	 reklamácia	
považovaná	za	prvú	reklamáciu	tovaru.		

V.	Súčinnosť	kupujúceho	
5.1	Kupujúci	je	povinný	poskytnúť	Predávajúcemu,	resp.	autorizovanému	servisu,	bezodkladne	akúkoľvek	súčinnosť	k	
overeniu	 existencie	 reklamovanej	 vady	 a	 k	 jej	 odstráneniu	 (vrátane	 zodpovedajúceho	 potrebného	 vyskúšania	 alebo	
demontáže	tovaru).		

5.2	 Kupujúci	 je	 takMež	 povinný	 dodať	 tovar	 pri	 uplatnení	 reklamácie	 čistý	 v	 riadnom	obale	 v	 súlade	 s	 hygienickými	
predpismi	alebo	obecnými	hygienickými	zásadami	vrátane	všetkých	jeho	súčasJ	a	príslušenstva,	umožňujúcich	takéto	
overenie	a	odstránenie	vady.	

5.3	Kupujúci	 si	 je	povinný	prevziať	 tovar	zo	záručnej	opravy	najneskôr	do	 jedného	 (1)	mesiaca	od	vyrozumenia	o	 jej	
vykonaní.	



VI.	Záverečné	ustanovenia	
6.1	Tento	reklamačný	poriadok	je	platný	od	09.11.2015	

6.2	Predávajúci	si	vyhradzuje	právo	zmeniť	reklamačný	poriadok	bez	predchádzajúceho	upozornenia	umiestnením	jeho	
nového	znenia	na	internetových	stránkach	e-shopu.	

6.3	Kupujúci	pri	odoslaní	objednávky	tovaru	z	e-shopu	Predávajúceho	potvrdzuje	súhlas	s	týmto	platným	reklamačným	
poriadkom.		



Priloha	č.	1		

1.Záväzne	pokyny	pre	užívanie	a	ošetrovanie	obuvi 
Výber	modelu	obuvi 
Pred	zvolením	modelu	si	rozmyslite,	aké	vlastnosM	by	Vami	vybraný	model	mal	splňať,	k	akému	učelu(	či	športovej	

činnosM	a	na	akom	povrchu)	ho	chcete	používať	a	v	akých	podmienkach.	Každa	obuv	je	vyrobená	k	určitému	druhu	

používania	a	k	tomu	su	prispôsobené	aj	jej	vlasnosM.  
Dlhšiu	životnosť	zaisMte	správnym	výberom	vonkajšej	podražky	pre	prislušný	povrch.	Označenie	modelov	obuvi	pre	

správne	použiMe:		

SG	(So~	Ground)	=	mäkký	a	vel �mi	mäkký	prírodný	povrch  
FG	(Firm	Ground)	=	suchý	prírodný	povrch  
HG	(Hard	Ground)	=	vel �mi	tvrdý,	suchý	povrch	a	škvárove	hrisko  
AG	(ArMfical	Ground)=	vyvinuté	zo	špecialnými	vlastnosťami	pre	umelé	povrchy.	OpMmálna	podražka	pre	umelé	

trávniky	

TF	(Turf)	=	tvrdé	ihriska,	umelá	tráva	–	obuv	je	vyvinutá	tak,	aby	odolala	bočným	tlakom,	ktoré	spôsobuje	hra	na	umelej	

tráve.  
IN	(Indoor)	=	hala-	hladké	lakované	povrchy	(	parkety	ošetrene	vrstvou	laku) 
HG	J.	(Hard	Ground	junior)	=	všetky	prírodne	povrchy,	aj	tvrdé	povrchy	(=	detska	obuv)		

Správna	vel rkosť	a	tvar	obuvi		

Pri	výbere	športovej	obuvi	dbajte	na	to,	aby	zvolená	vel �kosť	presne	odpovedala	potrebám	vašich	nôh.	Zvol �te	si	pečlivo	

typ	obuvi	podla	tvaru	a	šírky	Vašho	chodidla,	výšky	klenby,	výšky	nartu	a	tvaru	pätnej	kosM.	Športovú	obuv	je	nutné	

obzvlášť	pečlivo	vyskúšať.Noha	musí	byť	pevne	fixovaná	aby	nedochádzalo	k	pohybu	nohy	v	obuvi	a	následne	k	

poškodeniu	podšiviek	vnutornej	stelky	a	pätovej	časM.	Nevhodne	zvolený	model,	typ	alebo	vel �kosť	obuvi	bohužial	

nemôžu	byť	dôvodom	k	neskoršej	reklamacie!		

Správna	udržba	obuvi	predlžuje	jej	živostnosť:		

	 	 ⁃		Športová	obuv	nesmie	byť	nikdy	prána	v	pračke!	Koža	aj	ostatné	špeciálne	materialy	na	báze	umelých	hmot	

môžu	byť	praním	v	práčke	poškodené	a	ich	vzájomná	pril �navosť,	štruktúra	a	vlastnosM	zmenemé.		

	 	 ⁃		Modely,	ktoré	maju	vrchný	material	z	umelej	kože,	môžu	byť	čistené	jemným	kartačom	(	vyborne	poslužia	

stare	použité	zubne	ke�y)	aj	bez	použiMa	vody,	teda	nasucho.		

	 	 ⁃		Obuv	vyžaduje	jednoduché	čistenie.	Postup	je	nasledovný:	použite	teplu	vodu,	mydlo(nie	praci	prášok,	ani	

avivaž),	kartáč	a	nečistoty	opatrne	odstránte.		

	 	 ⁃		Športová	obuv	nesmie	byť	nikdy	sušená	tak,	že	sa	položi	priamo	na	vyhrievacie	teleso,	alebo	použiJm	

zvýšenej	teploty	(	napr.	fenom),	nesmie	sa	odkladať	blízko	radiátoru,	nechávať	ležať	na	slnku	a	pod.	Povrch	

musí	uschýňať	pozvolne	z	vnútra	von,	inak	môže	dôjsť	k	popraskaniu	a	zatvrdnuMu	povrchu.	Koža,	 



synteMcká	koža,	technické	tkaniny	a	lepidlá	môžu	byť	silným	teplom	poškodené!	Tým	sa	takMež	zníži	životnosť	obuvi.	

Kvalitné	vyschnuMe	zabráni	rastu	bakterií	a	pliesni,	ktoré	spôsobujú	zápach	a	plesňove	ochorenie	nôh.	Pot	takMež	

obsahuje	kyseliny,	ktoré	môžu	obuv	časom	poškodiť	a	preto	vždy	spolu	s	obuvou	noste	kvalitné	ponožky!	Pre	

obmedzenie	zápachu	posypte	vnútornú	stranu	obuvi	jedlou	sodou,	alebo	profesionalným	prostriedkom	určeným	na	

starostlivosť	o	nohy.		

	 	 ⁃		Metóda	sušenia	obuvi:	mokrú	obuv	vypcháme	novinovým	papierom	a	sušíme	v	izbovej	teplote.		

	 	 ⁃		Ak	chcete	dosiahnuť	toho,	aby	obuv	po	dobu	nosenia	nezmenila	ani	minimalne	svoj	tvar,	použivajte	

napínaky.		

	 	 ⁃		Nekompletujte	obuv	pokial �	všetky	jej	časM	(včetne	šnuriek)	nevyschnú.		

	 	 ⁃		Obuv	používajte	vždy	k	tomu	druhu	športu	pre	aký	je	určená.		

	 	 ⁃		Obuv	používajte	vždy	riadne	zašnurovanú,	abe	nedochádzalo	k	pohybu	nohy	v	 
topánke	a	tým	k	poškodeniu	podšíviek	vnútornej	sMelky	v	pätnej	časM.	Šnúrky	majte	zaviazané	až	do	poslednej	

dierky,	aby	nohlo	prisť	k	poškodeniu	texMlných,	alebo	kovových	pútok.		

	 	 ⁃		Obuv	používajte	vždy	dokonale	suchu,	opakované	použivanie	vlhkej	obuvi	výrazne	zkracuje	životnosť!	Po	
použiJ	vo	vlhkom	prostredí	je	vždy	nutné	obuv	čo	najskôr	nechať	dokonale	vyschnuť.	Nevkladajte	vlhkú	obuv	

do	tašiek	alebo	igelitových	sáčkov.		

	 	 ⁃		Obuv	obúvajte	a	vyzúvajte	rozviazanú.	Pri	obúvaní	používajte	obúvaciu	lyžicu.	ZošlapnuJm	a	deformáciou	

pätneho	limca	sa	skráM	životnosť	obuvi	a	obmädzi	sa	jej	schopnosť	chrániť	vašu	pätu	a	členok!	 
ZamietnuJe	reklamacie	 
Za	vadu	nemožno	považovať	zmenu	tovaru,	ktorá	vznikla	dôsledkom	jeho	bežného	opotrebenia,	nesprávného	

používania,	alebo	nesprávneho	zásahu.	Nesprávnym	použivaním	máme	na	mysli	najmä	použivanie	modelov	

určených	pre	špecifické	povrchy,	použivaných	na	povrchoch	odlišných	od	špecifikácie.	 

a)	používanie	futsalovej	obuvi	na	florbal	je	dôvod	k	zamietnuMu	reklamácie,	pretože	florbalová	obuv	je	viac	chránená	

na	vonkajšom	narte	a	hlavne	na	špici,	aby	nedošlo	k	predraMu.  
b)	halova	obuv	použivaná	na	tvrdších	povrchoch	ako	je	beton,	asfalt	alebo	špecialne	betonove	povrchy	natrete	

nanovrstvami	špecialnej	gumy,	takzvane	americke	betony,	je	v	rozpore	z	ich	určením.	Takéto	povrchy	su	pre	sálovu	

obuv	uplne	nevhodné	!  
c)	použiMe	obuvi	s	označením	SG,FG,HG,IN	(kapitola	Výberu	modelu	obuvi)	na	umelej	tráve	je	takMež	dôvod	k	

zamietnuMu	reklamacie.	Pre	umelé	trávy	použivajte	modely	s	označením	AG.		

	 	 ⁃		Reklamovať	nie	je	možné	obuv	poškodenú	v	dôsledku	zdravotných	anomálií	(pätne	vyrastky,	vadný	došlap	a	

pod.)		

	 	 ⁃		Pokial �	nebude	reklamácia	uplatnená	po	prvotnom	vyskytnuJ	závady,	prípadne	bude	produkt	s	vyskytnutou	

závadou	nad�alej	použivaný.		



	 	 ⁃		Sklz	je	mechanické	poškodenie-	vznikol	zodraním,	vrchného	materialu	napr.	pri	hre	odieranim	jednej	

topanky	o	druhú	či	prišlápnuJm	obuvi	iným	hráčom.	Nemôže	byť	uznaná	ako	opravnená	reklamacia.		

	 	 ⁃		Zvláštnoť	kopačiek	z	pravej	kože:	použivaním	niekedy	dôjde	k	vzniku	malej	trhlinky	medzi	vonkajšou	

podrážkou	a	materialom	zvršku.	Jedná	sa	o	normálne	opotrebenie,	ktoré	nebrani	v	užívaniu.		

	 	 ⁃		U	nevhodného	sušenia	(	popis	v	kapitole	Správna	udržka	obuvi)	obuvi	so	synteMckými	materialmi	dochádza	

k	odlepeniu	od	podražky.		

	 	 ⁃		Zvršky	môžu	vydržať	dvakrát	dlhšie	než	medzipodošva,	ale	ked�	sa	opotrebuje	polstrovanie	v	medzipodošve,	

obuv	by	mala	byť	nahradená.	V	pripade	náročného	použivania	(	časte	športove	akMvity,	najmä	beh)	takýto	

prípad	môže	nastať	aj	každe	3	až	4	mesiace.	Reklamacia	sa	vtedy	sťahuje	len	na	zavady	spôsobené	vadou	

materialu	prip.	Špatnou	výrobnou	technologiou.	  

1.	Zvlaštný	návod	na	starostlivosť	o	zvrškove	materialy		

Koža:	K	dosiahnuMu	najlepšieho	výsledku	by	ste	mali	pred	prvým	použiJm	obuv	očisMť,	ošetriť	kremom,	vylešMť	a	

impregnovať.	Na	čistenie	použivajte	čisMaci	pripravok	na	kožu,	alebo	male	množstvo	kvalitného	mydla.	Po	uschnuJ	

aplikujte	kvalitný	ošetrovací	pripravok.	Riadte	sa	pritom	návodom	od	výrobcu.	VylešMte	obuv	kremom	na	obuv,	alebo	

lešMdlom	neutralnej	farby,	alebo	barvy	o	niečo	svetlejšej	ako	ja	farba	obuvi.	Nikdy	nelešMte	vlhkú	obuv!	Nakoniec	

aplikujte	impregnačný	sprej,	najmä	pokial �	bude	obuv	vystavená	extrémnej	vlhkosM,	blatu	a	mastnote.		

Semiš	a	nubuk:	Obuv	zo	semišu	a	nubuku	je	vd�aka	svojim	vláknam	zvlášť	náchylná	na	znečistenie.	Pred	prvým	nosením	

ju	ošetrite	kvalitným	impregnačným	sprejom	na	semiš/kožu	na	bazi	silikonu	a	ošetrenie	opakujte	vždy	ked�	sa	pri	

vlhkosM	voda	prestane	na	povrchu	zrážať	do	kvapiek.	Pravidelne	ju	čusMte	pomocou	čisMaceho	pripravku	na	semiš/

nubuk	na	bázi	rozpušťadla.	Nenoste	obuv	zo	senišu	a	nubuku	v	extremne	daždivom	počasi	a	vlhkom	prostredí.		

Sieťovina:	Obuv	zo	sieťoviny	bude	odolnejšia	proM	znečisteniu	pokial �	ju	pred	prvým	nosením	ošetrite	silikonovým	

impregnačným	sprejom.		



	Odstúpenie	od	kúpnej	zmluvy	do	14	dní.		
(vyplňte	a	zašlite	tento	formulár	len	v	prípade,	že	si	želáte	odstúpiť	od	zmluvy)		

Adresa:		

Top4football.sk	s.r.o.,	so	sídlom:	Horská	1297/11,	958	06	ParMzánske	
Tel:	+421/0944	600	068	
Email:	info@top4football.sk	

Vaše	údaje:		

Meno	a	priezvisko	spotrebiteľa	.…………………………………………………………………………………….……		

Adresa	spotrebiteľa	………………………………………………………………………………………………………………		

Telefón	………………………………………………………………………………………………………………………………….		

Email	…………………………………………………………………………………………………………………………………….		

Týmto	oznamujem,	že	odstupujem	od	zmluvy	číslo:	……………………………………………………………..		

Číslo	objednávky	……………………………………………………………………………………………………………………		

Dátum	predaja	………………………………………………………………………………………………………………………		

Vrátený	tovar	………………………………………………………………………………………………………………………..		

Dôvod	vrátenia	tovaru:		

Tovar	mi	nevyhovuje																																																									Doručený	iný	tovar	Iný	dôvod		

Tovar	je	poškodený																																																												Tovar	nesúhlasí	s	popisom	na	webe		

Kúpna	cena	má	byť	vrátená:1		

Na	bankový	účet	:																																																		

Číslo	bankového	účtu	spotrebiteľa	pre	vrátenie	peňazí	za	tovar:	

…………./…………………………………...................................................	

Dátum	a	podpis		

………………………………………………………		

1.)	Peniaze	budú	vrátené	po	kontrole	vráteného	tovaru	najneskôr	v	lehote	14	kalendárnych	dní		

mailto:info@top4football.sk

