
Ako nakupovať?

Postup objednávania, postup registrácie, možnosti zaplatenia a
cenník.

Náš web-shop zlatnictoadamas.sk je v prvom rade určený na používanie fyzickými osobami, ktoré
sú plne spôsobilé na právne úkony.

V našej web-shope môžete nakupovať s registráciou, alebo bez registrácie.

V krajných a výnimočných prípadoch prijímame objednávku aj telefonicky.

1. Vyberte si výrobok z našej ponuky. Výrobky uvedené v našej web-shope sú skladom.
Vlastnosti tovaru sú uvedené v popise daného výrobku. Skutočný vzhľad výrobkov závisí
od rozmerov a nastavení Vášho monitora. Všetky ceny uvedené v našej web-shope zahŕňajú
daň z pridanej hodnoty 20%.

2. Náš tovar posielame vždy vkusne zabalené, a ponúkame ho zadarmo ako štandardné
balenie. Krabičky nie je možné zakúpiť individuálne.

3. Kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka vložíte tovar do Košíka, ktorá sa Vám aj ukáže.
Ak chcete pokračovať v nákupe, kliknite na Pokračovať v nakupovaní. Tovar, ktorý ste si
už vložili do košíka, Vám ostane v košíku. 
Keď chcete objednávku ukončiť, kliknite hore v pravom rohu na ikonu Košík. Tu kliknite
na Obsah košíka, a uvidíte jednak obsah Vášho košíka, kde ešte môžete zmeniť Váš nákup,
prípadne niečo z košíka vybrať, ale aj konečnú cenu za tovar aj s prepravou.

4. Tovar v košíku môžete zaplatiť bankovým prevodom, alebo si ho môžete objednať na
dobierku. Môžete si ale vybrať aj osobný odber, kde nemáte žiadne ďalšie náklady.

5. Žiadne zľavy vzťahujúce sa na náš tovar a služby nie je možné kombinovať so žiadnymi
inými zľavami. Zákazník môže na základe svojho výberu využiť jednu zľavu, ak
podmienky danej zľavy jednoznačne neumožňujú možnosť spoločného využitia viacerých
zliav.

6. Cenu za prepravu pripočítame k cene tovaru. Konečná cena zahŕňa: cenu tovaru s DPH,
poplatok za dobierku (ak ste si vybrali), poštovné, prípadne zľavu, alebo hodnotu
Darčekovej poukážky.

7. Výber Darčekových poukážkov, podmienky a návod na ich používanie nájdete v
samostatnom sekcii Darčekové poukážky.

8. Ukončite svoju objednávku kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku.
9. Dostanete sa k objednávaciemu formuláru, ktorý vyplníte s požadovanými údajmi. Ak ste

si vybrali nákup s registráciou, objednávací formulár slúži aj na registráciu. Po
skontrolovaní Vašich údajov nezabudnite schváliť, že ste sa oboznámili s našimi
Obchodnými podmienkami.

https://zlatnictvoadamas.sk/
http://127.0.0.1:5501/kategoria-produktu/darcekove-poukazky/
http://127.0.0.1:5501/vseobecne-obchodne-podmienky/


10. Po odoslaní objednávky obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky.
Potvrdzovacie a iné maily posielame ručne, posielanie nie je automatizované.

11. Ak ste si vybrali spôsob platby bankovým prevodom, v potvrdzujúcom emaily dostanete
aj údaje na úhradu: sumu na zaplatenie , č. bankového účtu, do poznámky prosíme zadať č.
objednávky. Vaša zásielka bude expedovaná po pripísaní Vašej platby na náš účet, o čom
Vás budeme informovať v ďalšom e-maily spolu s odkazom na sledovanie Vašej zásielky.

V prípade, že ste si vybrali spôsob platby bankovým prevodom, tovar Vám
bude doručený po pripísaní Vašej platby na náš bankový účet. Po obdržaní
tovaru Vám bude zaslaná faktúra emailom do piatich pracovných dní, ktorá
slúži aj ako dodací list, aj ako záručný list.

V prípade, že ste si vybrali spôsob doručenia dobierkou, po obdržaní tovaru
Vám pošleme Faktúru e-mailom do piatich pracovných dní, ktorá slúži aj ako
dodací list, aj ako záručný list.

Spôsoby platby a ich cena

hodnota tovaru v
EUR spôsob platby poštovné náklady za dobierku

1-90 dobierka 3 eur 2 eur

91-150 dobierka zadarmo 2 eur

od 151 dobierka zadarmo -

hodnota tovaru v
EUR spôsob platby poštovné

1-90 bankový prevod 3 Eur

91-150 bankový prevod zadarmo

od 151 bankový prevod zadarmo

12. Tovar doručuje pracovník Slovenskej pošty v súlade so Smernicami, ktoré zahŕňajú o.i.
ceny, lehoty, spôsob dopravy.



13. Upozorňujeme Zákazníkov, že každá zásielka je vystavená riziku možnej straty a záväzné
predpisy ukladajú povinnosti aj osobe preberajúcej zásielku.

14. Naše zásielky posielame vždy v bublinkovom balení pre ceniny, ako poistená zásielka s
druhou triedou, s doručením na adresu.

15. Pri neúspešnom doručení vám bude v schránke ponechané oznámenie o uložení zásielky
na najbližšej pošte, kde si ho môžete vyzdvihnúť do 7 dní, ak ste si zvolili platbu dobierkou,
a 18 dní v prípade platby bankovým prevodom. Ak potrebujete predĺžiť úložnú lehotu,
kontaktujte prosím poštu a požiadajte o predĺženie úložnej lehoty. Poplatok za predĺženie
úložnej lehoty je zverejnené v aktuálnom cenníku Slovenskej pošty, a hradí ho kupujúci. 
Poznámka: Ak vám do 3 dní nebude doručené oznámenie o uložení zásielky, kontaktujte
nás, alebo poštu, na ktorej bola vaša zásielka uložená. 
V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený účtovať reálne náklady. 
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (napr.
zadaním nesprávnej/neplatnej adresy v objednávke), alebo iným spôsobom, než bolo
uvedené v objednávke, kupujúci môže výlučne mailom požiadať o opakované zasielanie
tovaru, a je povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným zaslaním tovaru, resp. náklady
spojené s iným spôsobom doručenia. Opakované doručenie má náklady 10 Eur, ktoré
kupujúci musí uhradiť bankovým prevodom. Po pripísaní sumy bude tovar opätovne
zaslaný.

16. Odporúčame Zákazníkom, aby si pri prevzatí skontrolovali zásielku v prítomnosti kuriéra
pošty. V súlade s predpismi má Zákazník právo otvoriť balík a skontrolovať, či je jeho
obsah zhodný s objednávkou a tiež, či tovar nie je poškodený. Svojim Zákazníkom
dodávame len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami
obvyklými pre daný druh tovaru. 
Prosíme Zákazníkov, aby v prípade zistenia, že balenie zásielky je iné, ako je uvedené
vyššie, alebo je poškodené, alebo sa zistia akékoľvek odlišnosti s objednávkou, zásielku
neprebrali a čo najskôr nás kontaktovali.

17. Zákazník v súvislosti s využitím práva odstúpenia od zmluvy o predaji uzatvorenom na
diaľku znáša náklady na vrátenie tovaru.

18. Pri osobnom odbere tovaru v našom kamennom obchode, kupujúci musí preukázať nami
potvrdenú objednávku, alebo aspoň číslo objednávky. Platba je možná v hotovosti, aj
bankovou kartou. Kupujúci za svoj nákup obdrží blok/faktúru, ktorý slúži aj ako dodací a
záručný list.

UPOZORNENIE: V zmysle obchodných podmienok Zlatníctva ADAMAS a § 614 ako aj §
420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať svoju
objednávku (dobierku). Škodu vzniknutú neprebratím zásielky má Zlatníctvo ADAMAS právo
v súlade s platnou legislatívou SR vymáhať súdnou cestou a prostredníctvom exekútora.


