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VOP 
Dovoz tovaru  
 
1. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a 

vyplnením a zaslaním online objednávky prostredníctvom www.cemwood.sk/online-objednavka 

prejaví svoju vôľu nakupovať (ďalej len „objednávateľ“) u Ing. Alexander Kohari – izoNOVUM, 
Želeničná 627, IČO: 46040935 (ďalej len „dodávateľ“).  

 
2. Po vyplnení a odoslaní Online objednávky objednávateľom dodávateľovi bude objednávateľovi 

automaticky zaslaný e-mail o zaevidovaní objednávky. Objednávateľ má právo stornovať svoju Online 
objednávku bezplatne do 2 pracovných dní. Stornovanie Online objednávky musí byť písomne a musí 

byť doručené na emailovú adresu dodávateľovi info@izonovum.sk, inak je neplatné.  

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť Online objednávku do 3 pracovných dní. Vybavením Online 

objednávky sa rozumie zarezervovanie objednaného tovaru u dodávateľa a zaslanie e -mailovej správy 
o vybavení objednávky na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v objednávke. Zaslaním e-

mailovej správy dodávateľom objednávateľovi o vybavení objednávky sa objednávka stáva záväznou a 

v súlade so Zák. NR SR č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je považovaná za zmluvu 
uzavretú na diaľku (ďalej len“ zmluva uzavretá na diaľku“).  

 
4. Stornovanie Online objednávky objednávateľom po 2 pracovných dňoch je možné len s poplatkom 

20 EUR s DPH. Stornovanie Online objednávky musí byť písomne a musí byť doručené na emailovú 
adresu dodávateľovi info@izonovum.sk, inak je neplatné. Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru 

za stornovanie Online objednávky s dobou splatnosti 7 dní.  

 
5. Ceny tovaru sú uvedené v objednávkovom formulári na www.cemwood/online-objednavka v 

EURách a sú uvedené s DPH. Odoslaním Online objednávky objednávateľ súhlasí s cenou uvedenou 
na Online objednávke (ďalej len „cena Online objednávky“) a táto sa stáva záväznou pre 

objednávateľa aj dodávateľa.  

 
6. Objednávateľ uhradí cenu Online objednávky jedným z nasledovných spôsobov: prevodom na 

bankový účet dodávateľa cez preddavkovú faktúru alebo vkladom hotovosti na bankový účet 
dodávateľa najneskôr v deň dodania tovaru. Spôsob úhrady si objednávateľ zvolí v objednávkovom 

formulári na www.cemwood.sk/online-objednavka pred odoslaním Online objednávky. Pri voľbe 

úhrady prevodom na bankový účet dodávateľa cez preddavkovú faktúru, zašle dodávateľ 
objednávateľovi pri vybavení objednávky preddavkovú faktúru.  

 
7. Dodanie tovaru objednávateľovi (ďalej len „dodanie tovaru“) sa zaväzuje dodávateľ zrealizovať 

najneskôr do 15 pracovných dní. Termín a čas dodania, tovaru na adresu objednávateľa, ktorý si 
objednávateľ objednal v objednávkovom formulári na www.cemwood.sk/online-objednavka pred 

odoslaním Online objednávky sa vopred dohodne telefonickým dohovorom.  
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8. Ak dodávateľ nesplní dodanie tovaru objednávateľovi najneskôr do 15 pracovných dní, dodávateľ je 

povinný objednávateľovi poskytnúť 2% zľavu na cenu Online objednávky. Táto zľava bude vopred 

komunikovaná telefonickým dohovorom.  
 

9. Pri spôsobe úhrady ceny Online objednávky prevodom na účet dodávateľa cez preddavkovú faktúru 
je objednávateľ povinný uhradiť plnú výšku ceny za Online objednávku najneskôr do termínu 

splatnosti preddavkovej faktúry, ktorú určí dodávateľ s ohľadom na možný termín dodania tovaru.  

 
10. Objednávateľ sa pri dodaní tovaru zaväzuje prevziať od dodávateľa objednaný tovar. Neprevzatie 

objednaného tovaru objednávateľom sa považuje za odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na 
diaľku a dodávateľ má nárok na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu tým vznikli.  

 
11. Objednávateľ sa zaväzuje pri dodaní objednaného tovaru skontrolovať jeho úplnosť a stav. V 

prípade zistenia neúplnosti alebo poškodenia objednaného tovaru sa objednávateľ zaväzuje bez 

zbytočného odkladu upovedomiť dodávateľa o tejto skutočnosti. Objednávateľ berie na vedomie, že 
bezdôvodne oneskorenú reklamáciu doručenia neúplného alebo poškodeného tovaru dodávateľ 

nemusí uznať. Dodávateľ je povinný objednávateľovi pri dodaní tovaru odovzdať všetky potrebné 
dokumenty ako je preddavková faktúra, faktúra, dodací list, prehlásenie zhody a technický list 

objednaného tovaru.  

 
12. Objednávateľ môže vrátiť tovar zakúpený na www.cemwood.sk/online-objednavka 

v neobmedzenom čase. Ohľadom vrátenia tovaru sa objednávateľ a dodávateľ dohodnú telefonicky. 
Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a nepoužitý. V prípade dodržania 

vyššie uvedených podmienok vráti dodávateľ objednávateľovi cenu za vrátený tovar do 14 dní od 
prevzatia vráteného tovaru vystavením dobropisu a následným prevedením na bankový účet 

objednávateľa. 

 
13. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na tovar zakúpený prostredníctvom 

www.cemwood.sk/online-objednavka podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť 
dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Reklamáciu tovaru v záručnej dobe (ďalej len „reklamácia“) 

je možné uplatniť najneskôr posledný deň záručnej doby. Reklamácia musí byť podaná písomne a 

musí byť doručená dodávateľovi. V reklamácii objednávateľ uvedie svoje meno, adresu, kontaktné 
údaje ako e-mailovú adresu a telefónne číslo, dátum prevzatia tovaru, číslo faktúry, názov tovaru, tak 

ako je uvedený na faktúre, množstvo reklamovaného tovaru a popis chyby či vady tovaru a 
navrhované riešenie. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné informácie a 

súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie a na požiadanie umožniť dodávateľovi obhliadku 

reklamovaného tovaru na mieste u objednávateľa alebo na požiadanie vyhotoviť fotografickú 
dokumentáciu reklamovaného tovaru a túto doručiť dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu 

vybaviť bez zbytočných prieťahov a o výsledku reklamácie písomne informovať objednávateľa.  
 

14. Reklamáciu nie je možné uplatniť ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením u 
objednávateľa, neoprávnenými a neodbornými zásahmi objednávateľa do tovaru alebo prírodnou 

katastrofou. Dodávateľ nezodpovedá za riziká a škody, ktoré spotrebiteľovi vznikli v dôsledku 

nesprávneho skladovania, použitia tovaru v rozpore s technickými listami a návodu na montáž,ktorý je 
dostupný na www.cemwood.sk/montazny-navod alebo v dôsledku použitia tovaru na iný účel ako je 

tovar určený. Za použitie tovaru na iný účel, na aký je tovar určený sa rozumie použitie suchých 
podsypov na iné ako stavebné účely.  

 

15. Odoslaním Onlineobjednávky objednávateľom dodávateľovi sa objednávateľ oboznámil s týmito 
obchodnými podmienkami. 

 
16. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na 

www.cemwood.sk/online-objednavka.  
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VOP  
Odberné miesto Lopej 
 
1. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a 

vyplnením a zaslaním online objednávky prostredníctvom www.cemwood.sk/online-objednavka 
prejaví svoju vôľu nakupovať (ďalej len „objednávateľ“) u Ing. Alexander Kohari – izoNOVUM, 

Želeničná 627, IČO: 46040935 (ďalej len „dodávateľ“).  
 

2. Po vyplnení a odoslaní Online objednávky objednávateľom dodávateľovi bude objednávateľovi 
automaticky zaslaný e-mail o zaevidovaní objednávky. Objednávateľ má právo stornovať svoju Online 

objednávku bezplatne do 2 pracovných dní. Stornovanie Online objednávky musí byť písomne a musí 

byť doručené na emailovú adresu dodávateľovi info@izonovum.sk, inak je neplatné.  
 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť Online objednávku do 3 pracovných dní. Vybavením Online 
objednávky sa rozumie zarezervovanie objednaného tovaru u dodávateľa a zaslanie e -mailovej správy 

o vybavení objednávky na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v objednávke. Zaslaním e-

mailovej správy dodávateľom objednávateľovi o vybavení objednávky sa objednávka stáva záväznou a 
v súlade so Zák. NR SR č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je považovaná za zmluvu 

uzavretú na diaľku (ďalej len“ zmluva uzavretá na diaľku“).  
 

4. Stornovanie Online objednávky objednávateľom po 2 pracovných dňoch je možné len s poplatkom 

20 EUR s DPH. Stornovanie Online objednávky musí byť písomne a musí byť doručené na emailovú 
adresu dodávateľovi info@izonovum.sk, inak je neplatné. Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru 

za stornovanie Online objednávky s dobou splatnosti 7 dní.  
 

5. Ceny tovaru sú uvedené v objednávkovom formulári na www.cemwood/online-objednavka v 
EURách a sú uvedené s DPH. Odoslaním Online objednávky objednávateľ súhlasí s cenou uvedenou 

na Online objednávke (ďalej len „cena Online objednávky“) a táto sa stáva záväznou pre 

objednávateľa aj dodávateľa.  
 

6. Objednávateľ uhradí cenu Online objednávky jedným z nasledovných spôsobov: prevodom na 
bankový účet dodávateľa cez preddavkovú faktúru alebo vkladom hotovosti na bankový účet 

dodávateľa najneskôr v deň osobného odberu tovaru. Spôsob úhrady si objednávateľ zvolí v 

objednávkovom formulári na www.cemwood.sk/online-objednavka pred odoslaním Online objednávky. 
Pri voľbe úhrady prevodom na bankový účet dodávateľa cez preddavkovú faktúru, zašle dodávateľ 

objednávateľovi pri vybavení objednávky preddavkovú faktúru.  
 

7. Dodávateľ je povinný pripraviť tovar, objednaný cez objednávkový formulár na 
www.cemwood.sk/online-objednavka, k prevzatiu objednávateľom na adrese Družby 1510, 976 98 

Lopej, okr. Brezno najneskôr do 15 pracovných dní.  

 
8. Objednávateľ bude telefonicky kontaktovaní dodávateľom o možnom termíne a čase prevzatia 

tovaru u dodávateľa. Objednávateľ je povinný si prevziať tovar u dodávateľa najneskôr do 7 dní a 
preukázať sa číslom objednávky.  
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9. Ak dodávateľ nesplní podmienku pripraviť tovar k odberu objednávateľovi najneskôr do 15 

pracovných dní, dodávateľ je povinný objednávateľovi poskytnúť 2% zľavu na cenu Online 

objednávky. Táto zľava bude vopred komunikovaná telefonickým dohovorom.  
 

10. Pri spôsobe úhrady ceny Online objednávky prevodom na účet dodávateľa cez preddavkovú 
faktúru je objednávateľ povinný uhradiť plnú výšku ceny za Online objednávku najneskôr 1 deň pred 

termínom osobného odberu. 

 
11. Objednávateľ sa pri osobnom odbere zaväzuje prevziať od dodávateľa objednaný tovar. 

Neprevzatie objednaného tovaru objednávateľom sa považuje za odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy 
uzavretej na diaľku a dodávateľ má nárok na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu tým vznikli.  

 
12. Objednávateľ sa zaväzuje pri osobnom odbere objednaného tovaru skontrolovať jeho úplnosť a 

stav. V prípade zistenia neúplnosti alebo poškodenia objednaného tovaru sa objednávateľ zaväzuje 

bez zbytočného odkladu upovedomiť dodávateľa o tejto skutočnosti. Objednávateľ berie na vedomie, 
že bezdôvodne oneskorenú reklamáciu doručenia neúplného alebo poškodeného tovaru dodávateľ 

nemusí uznať. Dodávateľ je povinný objednávateľovi pri osobnom odbere odovzdať všetky potrebné 
dokumenty ako je preddavková faktúra, faktúra, dodací list, prehlásenie zhody a technický list 

objednaného tovaru. 

 
13. Objednávateľ môže vrátiť tovar zakúpený na www.cemwood.sk/online-objednavka 

v neobmedzenom čase. Ohľadom vrátenia tovaru sa objednávateľ a dodávateľ dohodnú telefonicky. 
Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a nepoužitý. V prípade dodržania 

vyššie uvedených podmienok vráti dodávateľ objednávateľovi cenu za vrátený tovar do 14 dní od 
prevzatia vráteného tovaru vystavením dobropisu a následným prevedením na bankový účet 

objednávateľa. 

 
14. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na tovar zakúpený prostredníctvom 

www.cemwood.sk/online-objednavka podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť 
dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Reklamáciu tovaru v záručnej dobe (ďalej len „reklamácia“) 

je možné uplatniť najneskôr posledný deň záručnej doby. Reklamácia musí byť podaná písomne a 

musí byť doručená dodávateľovi. V reklamácii objednávateľ uvedie svoje meno, adresu, kontaktné 
údaje ako e-mailovú adresu a telefónne číslo, dátum prevzatia tovaru, číslo faktúry, názov tovaru, tak 

ako je uvedený na faktúre, množstvo reklamovaného tovaru a popis chyby či vady tovaru a 
navrhované riešenie. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné informácie a 

súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie a na požiadanie umožniť dodávateľovi obhliadku 

reklamovaného tovaru na mieste u objednávateľa alebo na požiadanie vyhotoviť fotografickú 
dokumentáciu reklamovaného tovaru a túto doručiť dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu 

vybaviť bez zbytočných prieťahov a o výsledku reklamácie písomne informovať objednávateľa.  
 

15. Reklamáciu nie je možné uplatniť ak vada tovaru vznikla mechanickým poškodením u 
objednávateľa, neoprávnenými a neodbornými zásahmi objednávateľa do tovaru alebo prírodnou 

katastrofou. Dodávateľ nezodpovedá za riziká a škody, ktoré spotrebiteľovi vznikli v dôsledku 

nesprávneho skladovania, použitia tovaru v rozpore s technickými listami a návodu na montáž,ktorý je 
dostupný na www.cemwood.sk/montazny-navod alebo v dôsledku použitia tovaru na iný účel ako je 

tovar určený. Za použitie tovaru na iný účel, na aký je tovar určený sa rozumie použitie suchých 
podsypov na iné ako stavebné účely.  

 

 
16. Odoslaním Onlineobjednávky objednávateľom dodávateľovi sa objednávateľ oboznámil s týmito 

obchodnými podmienkami. 
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17. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na 

www.cemwood.sk/online-objednavka.  
__________________  

 

V Banskej Bystrici, dňa 24.10.2019 

 
 

 
 

 

 
 

Ing. Alexander Kohári 
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