
UPOZORNENIE !!! 

Spoločnosť PARDINI Slovakia s.r.o. neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom 

web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a 

predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C.  

Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej web stránke, resp. v našich reklamných 

materiáloch uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, tento prehľad slúži len pre 

orientáciu v našej ponuke tovarov, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Kupujúci, ktorý je držiteľom príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona povinný uzatvárať 

zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne, a to buď návštevou našej kamennej 

predajne alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami, resp. zamestnancami 

predávajúceho. 

 1. Reklamácie 

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty prípadne od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či 

zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné 

rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.  

Na už prijaté zjavne poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka 

poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade 

vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku 

nevhodnou manipuláciou. 

Záručná doba 

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. 

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína 

plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom pri osobnom odbere, alebo dňom prevzatia poštou alebo 

kuriérom na doručenie. 

Reklamácia sa vzťahuje len na: 

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, 

alebo počas jeho používania. 

Reklamácia sa nevzťahuje na:  

na všetky poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním  so zbraňou a/alebo nesprávnou 
údržbou spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru sa záruka a reklamácia nevzťahuje. 

Postup pri reklamácii 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: 

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak 

zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti 



prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. 

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v 

druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či 

neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo 

telefonicky. 

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na 

našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu 

daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. 

4. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. 

Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa 

predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie 

reklamácie. Tovar zasielajte buď  formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní 

tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. 

Doba vybavenia reklamácie 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí 

dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. 

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania 

reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa 

nedohodne inak. 

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom 

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre 

potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak 

komerčne využívané. 

 2. Alternatívny spôsob riešenia sporov. 

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný 

so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na 

našu emailovú adresu: info@pardini.sk  

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej 

odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, 

potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) 

spôsob riešenia sporov. 

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie 

návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného 

ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 1.12.2017 je tu: 

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-

sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 



alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.  

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je 

ars@soi.sk. 

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 

 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 

 ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť 

len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, 

ktorá je dostupná online na: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu 

môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. 

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez 

možnosti ich náhrady. 

 12. Bankové spojenie 

Bankové spojenie spoločnosti PARDINI Slovakia.s.r.o: 

 Bankové spojenie: 2501309072 /8330 ( Fiobanka) 

 IBAN: SK3583300000002501309072 

 SWIFT: FIOZSKBAXXX 

  

   


