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Nakupovanie na internete
Na čo si dať pozor pri nákupe z e-shopu?
Pred nákupom z neznámeho e-shopu si o ňom vyhľadaj čo najviac
informácií. To, že sú stránky v slovenčine ešte neznamená, že ide o
slovenského predajcu. Zisti si, akými spôsobmi môžeš predajcu
kontaktovať, akú má adresu a či vôbec táto adresa na mapách na
internete existuje. Tieto odporúčania sú obzvlášť dôležité, ak je cena
tovaru neprimerane nízka v porovnaní s inými ponukami (napr. nový
model iphonu za 300 euro). Pamätaj, že pár minút navyše strávených
overením si predávajúceho ti môže ušetriť peniaze a hodiny strávené
riešením problému.

Ako overím spoľahlivosť e-shopu?
Zadaj meno e-shopu do vyhľadávača a zameraj sa na recenzie,
internetové diskusie, sociálne siete. Na overenie e-shopu môžeš
použiť aj stránky ako scamadviser.com, či fakespot.com.

E-shop neuvádza žiadne kontakty a napísať im môžem
len cez kontaktný formulár. Je to v poriadku?
Určite to nie je v poriadku. Pred nákupom predsa potrebuješ vedieť
komu budeš platiť. Každý e-shop musí na svojich stránkach uvádzať
najmä názov prevádzkovateľa, sídlo a kontaktné údaje (telefónne číslo
a e-mail). Ak tieto informácie chýbajú, odporúčame neobjednávať.
Adresu je dobré overiť napríklad aj cez google street view, pretože sa
stali prípady, že adresa uvedená ako sídlo obchodníka neexistovala.

Aké informácie mi e-shop musí poskytnúť pred
nákupom?
Pred nákupom ťa obchodník musí informovať najmä o:
hlavných vlastnostiach výrobku, či služby,
kompletnej cene vrátane daní a nákladov na doručenie,
práve na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
(vrátenie tovaru späť obchodníkovi do 14 dní)
a o spôsobe uplatnenia reklamácie.
Ak objednávaš drahší tovar, venuj pozornosť aj všeobecným obchodným podmienkam, ktoré musí mať na stránke každý e-shop.

Ako sa môžem brániť, ak stránka e-shopu nie je
slovenská, ale anglická, nemecká atď. a ja dobre
neovládam jazyk, na koho sa mám obrátiť, poslať
sťažnosť, prípadne od koho môžem žiadať peniaze
späť?
Nenakupuj v jazyku, ktorému nerozumieš. Pri prípadných problémoch
sa neznalosť jazyka zohľadňovať nebude.
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Pýtali sa nás...
Spotrebiteľ Karol sa stretol s už na prvý pohľad podvodným e- shopom: „Firma
ponúkajúca predaj rôznorodých výrobkov za podozrivo nízke ceny je utajená, nemá
uvedený ani názov, ani sídlo. Nie je známa jej žiadna identiﬁkácia, neuvádza žiaden
kontakt ani kontaktnú osobu ani telefonický kontakt. Nekorektne vystupuje na
Facebooku, kde okamžite maže všetky negatívne komentáre zmieňujúce, že ide o
podvodnú ﬁrmu. Jediné hodnotenia e-shopu na internete pochádzali priamo od
samotného e-shopu a preto boli administrátormi vymazané.“
Keďže nebolo možné zistiť, kto „e-shop“ prevádzkuje, neboli by sme ani my
schopní v prípade problémov spotrebiteľovi pomôcť. Naša rada preto znela, aby
radšej nenakupoval. Zistili sme, že hoci e-shop používa doménu s koncovkou
.co.uk zrejme nejde o európsku spoločnosť. V rámci EÚ majú prevádzkovatelia
e-shopov povinnosť zverejniť svoje identiﬁkačné údaje, informácie o tovare,
cene, poplatkoch, platobných podmienkach, dodacích podmienkach,
reklamačných podmienkach, práve na odstúpenie, atď. Ak si sa ocitol na stránke,
na ktorej sa nevieš preklikať ku kontaktným údajom (napríklad predávajúceho je
možné zastihnúť iba prostredníctvom kontaktného formulára), najlepšie čo
môžeš urobiť je prerušiť nákup a zmeniť e-shop.
Spotrebiteľ Peter sa márne tešil na nový bicykel: „Dňa 17.9.2017 som si objednal
cez internet na dobierku značkový bicykel v sume 520 eur. Mailom ma kontaktovala
pani, že zásielka sa posiela z ČR a je lepšie ju zaplatiť na účet, pretože suma zásielky
bude nižšia o 20 eur a nebudem musieť platiť poplatok na pošte za prevod meny.
Sumu som uhradil cez internetbanking 03.10.2017. Zásielku som do dnešného dňa
nedostal na maily neodpovedajú a ani telefón nezdvíhajú. Na internete som našiel
odkazy a recenzie o podvodoch tejto ﬁrmy. Veľmi často objednávam cez internet a
toto sa mi stalo po prvýkrát a nechápem ako môže takáto podvodná ﬁrma predávať
ďalej a klamať.“
O ﬁrme, ktorá prevádzkovala e-shop sa nám podarilo zistiť prostredníctvom
informatívneho výpisu z Obchodného registra SR, že je v likvidácii. Obchodný
zákonník ustanovuje, že spoločnosť v likvidácii počas likvidácie môže vykonávať
iba činnosť, ktorá smeruje k likvidácii spoločnosti, v žiadnom prípade nie
pokračovať v činnosti predajom tovaru spotrebiteľom a následne nedodaním
objednaného a zaplateného tovaru bez toho, aby v zákonnej lehote bola vrátená
zaplatená suma. Spotrebiteľovi sme preto odporučili zaslať písomné odstúpenie
od objednávky a kontaktovať likvidátora.

Ako je to s možnosťou odstúpenia od zmluvy pri
nákupe cez internet?
V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru platí 14 dňová lehota
na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ktorá začína plynúť
doručením zásielky. Každý e-shop je povinný o nej informovať svojich
zákazníkov. Ak by si prevádzkovateľ eshopu tieto povinnosti nesplnil,
lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14
dňoch od prevzatia tovaru – čiže na vyskúšanie a bezdôvodné
vrátenie tovaru máš viac než rok.

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy?
Predávajúceho je potrebné výslovne informovať, že od zmluvy
odstupuješ. Tovar musíš odoslať v pôvodnom balení so všetkými
súčasťami (napr. neodstrihni visačky). Ak ti k objednávke pripojili aj
nejaký darček, odporúčame ho taktiež vrátiť spolu s tovarom. Od
zmluvy môžeš odstúpiť aj pred tým, ako bude zásielka doručená.
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Pýtali sa nás...
Obrátil sa na nás večný čakateľ na svoju objednávku, spotrebiteľ Marek:
„Objednal som si snowboard, zaplatil avšak dodací termín nebol vôbec dodržaný.
Ani po 8 mesiacoch snowboard nemám. Rád by som dostal peniaze späť. Ako sa to
dá?“
Keďže spotrebiteľ nakupoval prostredníctvom e-shopu, od zmluvy môže
odstúpiť nie len v 14 dňovej lehote plynúcej odo dňa prevzatia tovaru, ale ešte
aj pred jeho prevzatím. Odporučili sme mu preto odstúpiť od zmluvy písomnou
formou listom s doručenkou. Predávajúcemu totiž plynie odo dňa odstúpenia
od zmluvy 14 dňová lehota na vrátenie peňazí.
Spotrebiteľ Boris si cez telefón objednal bambusové ponožky. „Chcem sa opýtať,
či môžem odstúpiť od zmluvy, ktorú som uzatvoril telefonicky do 14 dní? Zmluvu
som uzatvoril 05. 02. 2017. Žiadna zmluva mi na email neprišla, ale prišla mi faktúra
na úhradu. Ako mám postupovať keď neviem číslo zmluvy? Prosím vás o radu ako
mám postupovať. Mám zaplatiť?“
Ak si nakupoval cez telefón ako spotrebiteľ (fyzická osoba konajúca mimo
svojho podnikania, povolania, zamestnania) platí, že zmluva vznikne iba po
doručení tvojho súhlasu obchodníkovi v písomnej forme. Spotrebiteľovi sme
preto odporučili faktúru určite neplatiť.
Spotrebiteľka Ema si zakúpila prilbu na motorku vo farbe ladiacej s jej motorkou.
„Zakúpila som si cez internet z českého eshopu červenú prilbu na motorku v hodnote
40 euro. Po vybalení som zistila, že v balíku sa nachádzala modrá prilba a dokonca v
inej veľkosti. Po dohode s obchodníkom som mu odoslala tovar naspäť na výmenu.
Po zopár telefonátoch mi bola doručená prilba, akú som si pôvodne objednala. Som
však stratová na poštovnom. Mám nárok na jeho preplatenie?“
Spotrebiteľke sme poradili požiadať obchodníka o preplatenie nákladov na
dopravu, keďže jej bola zaslaná iná prilba ako si objednala. Spotrebiteľ znáša
náklady na zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak odstupuje od zmluvy bez
udania dôvodu. V tomto prípade vzniklo pochybenie na strane e-shopu
predávajúceho motorkárske prilby, keďže jej zaslali tovar, ktorý nebol v súlade s
jej objednávkou.

Existujú výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy?
Existujú, nie vždy môžeš od zmluvy odstúpiť. Toto právo nemáš
napríklad v nasledujúcich prípadoch:
ak si si dal vyrobiť tovar podľa osobitných špeciﬁkácií
(maturitný oblek na mieru).
pri objednaní tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu
kvality alebo skaze (potraviny).
pri objednaní hygienicky zabaleného tovaru, ktorý nie je
vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorý bol po dodaní rozbalený
(matrace, spodná bielizeň, kozmetika).
rezervácia ubytovania, zájazdu, letenky a pod. .

Vráti mi e-shop poštovné, ktoré som zaplatil za
dopravu výrobku od obchodníka ku mne?
Áno. E-shop vracia spolu s hodnotou tovaru aj zaplatené poštovné. Ak
využiješ právo na odstúpenie od zmluvy a tovar zašleš späť, e-shop ti
je povinný vrátiť platbu do 14 dní.

Pri odstúpení od zmluvy musím vrátiť tovar
predávajúcemu, ako je to s nákladmi na zaslanie
tovaru?
Náklady na vrátenie tovaru v zákonnej 14-dňovej lehote zaplatíš ty,
avšak len za podmienky, že ťa o tom predávajúci vo svojich
všeobecných obchodných podmienkach informoval. V opačnom
prípade môžeš žiadať aj o preplatenie poštovného.
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Poškodená zásielka
Zásielka pre spotrebiteľa Kamila prišla rozbitá. „Z poľského e-shopu som si
objednal tablet. Po doručení zásielky som zistil, že tablet je poškodený. Zarazilo ma,
že tablet už bol očividne zabalený s poškodením. Ihneď som kontaktoval predajcu, že
chcem výrobok reklamovať. Po dohode som poslal fotky poškodenia, no predajca
moju reklamáciu zamietol.“
V rámci riešenia prípadu si nakoniec predávajúci chybu uznal a spotrebiteľovi
vrátil kúpnu cenu, avšak riešenie podobných prípadov je často podmienené aj
ochotou protistrany dohodnúť sa.
Riešenie takýchto prípadov môže byť problematické z nasledujúcich dôvodov:
• riziko straty alebo poškodenia tovaru pri objednávke z e-shopu, prechádza na
spotrebiteľa prevzatím od prepravcu (pošta, kuriér),
• zo zákona spotrebiteľovi právo skontrolovať si obsah zásielky pred prevzatím
nevyplýva a kuriérske spoločnosti to spravidla neumožňujú,
• obvykle má spotrebiteľ možnosť skontrolovať, iba to, či nie je poškodený
obalový materiál zásielky.
V prípade, že obalový materiál zásielky javí znaky poškodenia, treba trvať na tom
aby prepravca vydal potvrdenie. Ak si zásielku prevzal bez výhrady, predávajúci
obvykle trvá na tom, aby si preukázal, že mechanické poškodenie nebolo možné
zistiť ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu. Kuriérska spoločnosť
však toto obvykle neumožňuje, a teda to nie je možné splniť.

Cez e-shop sídliaci v Budapešti som si kúpil monitor. V
recenziách som následne našiel, že často doručia
poškodený tovar. Čo robiť, ak mi príde rozbitý
monitor?
Po prevzatí zásielky od kuriéra na teba prechádza zodpovednosť za
poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru. Pokiaľ je to možné, po
doručení zásielky skontroluj tovar, ako aj jeho obal. Reklamácie
mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí
zásielky, je obvykle nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.
Ak bude tovar alebo obal mechanicky poškodený, je potrebné oznámiť
to dopravcovi a za jeho prítomnosti spísať reklamáciu. Over si, či
predávajúci poisťuje zásielky a ako takéto situácie upravujú obchodné
podmienky.

Aké právo sa uplatňuje na moju zmluvu, pri nákupe z
iného členského štátu EÚ?
Obchodník prevádzkujúci e-shop zameraný na spotrebiteľov
niektorého štátu, musí dodržiavať právny poriadok tohto štátu.
Napríklad e-shop prevádzkovaný českým obchodníkom, ktorý zameriava svoju činnosť na slovenských spotrebiteľov, musí dodržiavať tvoje
spotrebiteľské práva, aby boli rovnaké ako pri nákupe na Slovensku. To
či e-shop zameriava svoju činnosť na slovenských spotrebiteľov
spoznáš podľa kombinácie viacerých znakov akými sú použitý jazyk,
mena, doručovanie na Slovensko a pod. .
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Ak ponuka vyzerá príliš dobre
na to, aby bola pravdivá
Ako rozpoznať internetový podvod?
Jediným účinným nástrojom ochrany proti internetovými podvodmi je
rozpoznať podvodný e-shop pred tým, ako vykonáš platbu. Podvodné
stránky spravidla nemajú profesionálny vzhľad, vyskytujú sa na nich
často aj gramatické chyby. Ich názvy väčšinou obsahujú slová ako
„lacný“, „outlet“ alebo iné slová, ktoré naznačujú, že na danej stránke
nájdeš tovar za veľmi výhodné ceny. Väčšinou je na každý tovar
výrazná zľava, pričom spravidla ide o „značkový“, ale v skutočnosti
„fejkový“ tovar. Môže sa stať, že ti po zaplatení ani nič nepríde. Ak
pošleš peniaze prevádzkovateľovi podvodného e-shopu, možnosti na
vrátenie zaplatenej ceny sú neraz veľmi nízke.

Objednal som si značkový tovar, zaplatil, no na tovar
čakám márne. Čo mám robiť?
Ak si platil kartou, kontaktuj čo najskôr banku resp. spoločnosť, cez
ktorú si posielal peniaze. Obráť sa aj na políciu, ale rátaj s tým, že
vypátranie páchateľov je veľmi ťažké. Ak bol podvod spáchaný napr. z
územia Veľkej Británie, je možné ho nahlásiť britským úradom na
www.actionfraud.police.uk.
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Kabelka Luj Wifon
Módna blogerka Saskia sa nechtiac stretla s falziﬁkátom. „Kúpila som si kabelku
za sumu 130 euro, z e-shopu, ktorý mal anglickú doménu a vyzeral, že má vo Veľkej
Británii aj sídlo. V skutočnosti však išlo o čínsky e-shop. Dnes mi bola doručená
zásielka z colného úradu, že tovar bol zadržaný.“
Po vyžiadaní ďalších podkladov vyšlo najavo, že spotrebiteľka si objednala
falziﬁkát značkovej kabelky, ktorá v skutočnosti stojí niekoľko násobne viac,
preto bola objednávka zadržaná colným úradom.
Ak zistíš, že objednaný tovar je falziﬁkát:
• napíš svojej banke, či je možné využiť službu chargeback, tzv. reklamáciu
platby a aké sú podmienky.
• internetový obchod, ktorý predáva falziﬁkáty, je možné nahlásiť Finančnej
správe SR ako aj oﬁciálnemu predajcovi danej značky.

Platenie na internete
Je bezpečné platiť na internete?
Riziko straty peňazí sa dá zmierniť voľbou vhodného spôsobu platby.
Pri prvom nákupe z neznámeho e-shopu odporúčame zvoliť platbu pri
doručení (dobierka), platbu platobnou kartou alebo platbu cez
platobné systémy (Paypal), ktoré poskytujú ochranu kupujúceho.
Naopak vyhni sa platbe prevodom na účet alebo platbe cez Western
Union. Pri tomto spôsobe platby má obchodník peňažnú hotovosť už o
niekoľko minút po jej odoslaní na svojom účte a banka ti ich nevie
vrátiť.
Spôsob platby vložením peňazí na účet využívaj len pri overených
internetových obchodoch. Ak nakupuješ z neznámeho e-shopu
prvýkrát a predávajúci vyžaduje platbu vopred vkladom na účet,
pričom zároveň neumožňuje iný (bezpečný) spôsob platby,
odporúčame zvážiť aj možnosť objednať si tovar inde.

Ktoré typy platieb sú najbezpečnejšie?
Najbezpečnejší spôsob ako platiť na internete je platba kartou a platba
cez zabezpečené platobné systémy, ktoré poskytujú ochranu
kupujúceho. Pri platbe kartou je možné využiť službu chargeback. Ide
o spätnú transakciu vykonanú v prípade reklamácie spornej kartovej
transakcie medzi vydavateľskou bankou platobnej karty a zúčastnenej
strany.
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Reklamácie
Čo je to vlastne reklamácia?
Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo
služby. Ako spotrebiteľ máš totiž právo zakúpiť si tovar alebo službu
bez vád. Porušením uvedeného práva ti vzniká rad oprávnení, ktoré si
môžeš uplatniť v reklamačnom konaní.

Ako môžem reklamáciu uplatniť (písomne, .. ), a v akej
lehote od zakúpenia tovaru?
Záručná doba je doba, počas ktorej môžeš uplatniť reklamáciu.
Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Ak si kupuješ použitú vec,
predávajúci na ňu môže poskytovať kratšiu záručnú dobu, najmenej
však 12 mesačnú.

Mám povinnosť pri reklamácii ukázať doklad o kúpe?
Pri uplatnení reklamácie sa nemusíš nevyhnutne preukázať originálom
pokladničného dokladu, keďže sa stáva, že tieto doklady prestávajú
byť časom viditeľné. Podľa nášho názoru postačí aj kópia, ktorá
obsahuje informácie zhodné s originálom.
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Predajca mi odmietol prevziať tovar na reklamáciu,
pretože som ho neodovzdal v pôvodnom balení?
Právne predpisy neukladajú spotrebiteľovi povinnosť, aby si odkladal
originál obalu a ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku.

Čo robiť v prípade, ak nám obchodník reklamáciu
neuzná? Na koho sa obrátiť, ak si myslíme, že sme v
práve?
Predávajúci ti môže zamietnuť reklamáciu uplatnenú do 12 mesiacov
od kúpy iba na základe odborného posúdenia, ktorým je vyjadrenie
znalca, autorizovanej osoby alebo servisu (osoba oprávnená
výrobcom na vykonávanie záručných opráv).
Uplatnenie reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy umožňuje
predávajúcemu, aby tvoju reklamáciu zamietol aj bez odborného
posúdenia. V takom prípade má povinnosť uviesť v doklade o reklamácii, komu môžeš zaslať výrobok na odborné posúdenie. Výrobok však
môžeš zaslať na odborné posúdenie aj inej oprávnenej osobe ako
uviedol predávajúci.
Ak odborné posúdenie preukáže chybu na strane predávajúceho,
môžeš si reklamáciu uplatniť znova a predávajúci ju už nemôže
zamietnuť. Navyše je povinný preplatiť ti náklady na odborné
posúdenie a všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady (napr.
poštovné).

Riešenie sporov
Na koho sa môžem obrátiť, ak predávajúci nerešpektuje
moje spotrebiteľské práva?
Ak ide o nákup od slovenského obchodníka, dodržiavanie slovenských
zákonov na ochranu spotrebiteľa kontroluje Slovenská obchodná
inšpekcia. V prípade porušenia povinnosti na ochranu spotrebiteľa
uloží obchodníkovi sankciu, no nie je oprávnená prinútiť ho, aby ti
napr. vrátil peniaze, či vyriešil reklamáciu v tvoj prospech. V prípade
riešenia problémov so slovenskými obchodníkmi ti odporúčame
využiť systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS).
ARS umožňuje vyriešenie sporu s predávajúcim mimosúdnou cestou.
Pre zadanie prípadu je potrebné kontaktovať subjekt alternatívneho
riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov
nájdeš na webe Ministerstva hospodárstva SR.
Ak ide o nákup od zahraničného obchodníka v rámci EÚ, Islandu a
Nórska, svoj spor môžeš mimosúdne riešiť prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR (europskyspotrebitel.sk)

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net

Otestujte si svoje vedomosti
Spotrebiteľ je
a) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
svojho podnikania ani zamestnania
b) právnická osoba
c) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
svojho podnikania
Predávajúci je povinný pri nákupe v obchode
a) zobrať späť nenosený tovar kedykoľvek sa ho spotrebiteľ rozhodne vrátiť
b) vydať doklad o kúpe
c) ak je predajňa väčšej rozlohy ako 3 000 m2 poskytnúť spotrebiteľovi
občerstvenie
Spotrebiteľ má právo na
a) vyhradené parkovacie miesto pred obchodom
b) platbu platobnou kartou vo všetkých obchodoch na území Slovenskej
republiky
c) podávanie podnetov a sťažností Slovenskej obchodnej inšpekcii
Nekalé obchodné praktiky
a) sú zakázané
b) sú zamerané voči inému obchodníkovi
c) neexistujú
Dokedy je možné pri nákupe online vrátiť tovar a požadovať vrátenie kúpnej
ceny?
a) 7 kalendárnych dní
b) 14 kalendárnych dní
c) kedykoľvek, ak je tovar nepoužívaný
Záručná doba
a) je určená zákonom na 6 mesiacov
b) určuje ju predávajúci vždy podľa druhu tovaru ako uzná za vhodné
c) je určená zákonom na 24 mesiacov
Pre Bratislavu je príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre
Bratislavský kraj so sídlom
a) v Banskej Bystrici
b) v Bratislave
c) v Senci
Predávajúci vám je pri zamietnutí reklamácie povinný vydať odborné
posúdenie, ak ste reklamáciu výrobku uplatnili do:
a) 24 mesiacov od kúpy
b) 12 mesiacov od kúpy
c) 6 mesiacov od kúpy
Správne odpovede: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b

europskyspotrebitel.sk

Nájdete nás aj na facebooku

