
OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj programov firmy ArCADiasoft Chudzik spółka jawna

 1  Všeobecné ustanovenia. 

 1.1  Predpis   špecifikuje podmienky predaja, ktorý sa uskutočňuje s  použitím komunikačných 
prostriedkov na diaľku.

 1.2  Predajcom na území Slovenskej Republiky je:
 Szymon Luczak – KMM PROJEKT

  mgr ing. Szymon Luczak
  adresa prevádzky:  058 01 Poprad, Rovná 594/5, Slovensko
mob. (00421) 944-160-143
mail: office@kmm-projekt.sk
DIČ 1080384250, IČO 44654821, 
zapísaný v živnostenskom registri v ktorom je taktiež archivovaná

 registračná dokumentácia spoločnosti.
 1.3  Predajca  je  generálnym  distribútorom  (na  území  Slovenskej  Republiky)  softvéru 

vytváraného spoločnosťou ArCADiasoft  Chudzik  spółka jawna .  Softvér  je okrem iného 
predávaný v súlade s podmienkami uvedenými v predpise.

 1.4  Predpis je dostupný na stránke www.kmm-projekt.sk ako aj v prevádzke Szymon Luczak – 
KMM PROJEKT. Predajca poskytuje predpis na kopírovanie s cieľom uloženia jeho obsahu 
vo  forme  dokumentu  (verzia  papierová)  alebo  zapísania  na  disk,  prípadne  externé 
médium.

 1.5  Vždy, keď sa v predpise hovorí o "Spotrebiteľovi", rozumie sa pod tým osoba, o ktorej sa 
pojednáva  v  zákone  250/2007   o  ochrane  spotrebiteľa,  čiže  fyzická  alebo  právnická 
osoba,  ktorá  nakupuje  výrobky  alebo  používa  služby  pre  osobnú  potrebu  alebo  pre 
príslušníkov svojej domácnosti.

 1.6  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, 
že  súhlasí  s  tým,  že  tieto  Obchodné  podmienky  sa  budú  vzťahovať  na  všetky  kúpne 
zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, www.kmm-projekt.sk, 
ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný 
na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky 
vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a 
reklamácii tovaru. 

 1.7  Obchodné  podmienky  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  kúpnej  zmluvy.  V  prípade,  že 
Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky 
odchýlne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené 
pred Obchodnými podmienkami. 

 1.8  Zoznam  tovaru  na  internetovej  stránke  elektronického  obchodu,  ktorú  prevádzkuje 
Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú 
dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

 2  Objednávky, platby, dodanie tovaru.

 2.1  Návrhom  na  uzavretie  kúpnej  zmluvy  je  e-mailová  správa  Kupujúceho  adresovaná 
Predávajúcemu a/alebo Kupujúcim vyplnený a odoslaný formulár na internetovej stránke 
Predávajúceho a/alebo telefonická objednávka Kupujúceho Predávajúcemu a/alebo list 
Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 

 2.2  Predajca sa zaväzuje preniesť na Kupujúceho vlastnenie produktu a vydať ho. Kupujúci sa 
zaväzuje odobrať produkt a zaplatiť zaň. 

 2.3  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej 
kúpnej ceny. 

 2.4  Predajca umožňuje oboznámenie sa s produktom ako aj osobný odber produktu v sídle 
spoločnosti.
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 2.5  V  prípade  niektorých  produktov  (elektronické  súbory)  môže  Kupujúci  využiť  stiahnutie 
produktu  prostredníctvom  internetovej  siete  a  následovne  oboznámenie  sa  s  demo 
verziou produktu.

 2.6  Produkty  sa  vyskytujú  v  2  verziách  –  krabicová  verzia  a  verzia  na stiahnutie.  Verzia  na 
stiahnutie je dostupná vždy – je to elektronický kľúč licencie ktorý premení demo verziu 
programu na plnú verziu programu. Krabicová verzia môže byť dostupná na špeciálnu 
objednávku  –  obsahuje  elektronický  nosič  s  programom  a  je  drahšia  ako  verzia  na 
stiahnutie.

 2.7  Podľa želania Kupujúceho bude tovar doručený na adresu, ktorú Kupujúci uvedie. V takom 
prípade sa od Kupujúceho žiada:

▪ identifikačné údaje Kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO,  ak je kupujúcim 
právnická  osoba  prípadne  meno,  priezvisko,  adresa  trvalého  pobytu,  ak  je 
kupujúcim fyzická osoba) 

▪ typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru
▪ spôsob dodania tovaru
▪ kontaktné údaje Kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail) 
▪ spôsob  zaplatenia  kúpnej  ceny  (bezhotovostným  prevodom  na  účet 

Predávajúceho).
 2.8  Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o 

prijatí objednávky Predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú 
doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. 

 2.9  Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany 
Predávajúceho  dôjde  Kupujúcemu.  Záväzným  akceptovaním  objednávky  zo  strany 
Predávajúceho  je  e-mailové  potvrdenie  Predávajúceho  adresované  Kupujúcemu,  z 
ktorého možno vyvodiť súhlas Predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané 
oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje 
za záväzné akceptovanie objednávky. 

 2.10  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje: 
▪ údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO) 
▪ opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy 
▪ údaje o cene tovaru
▪ údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný 

a  údaje  o  cene,  podmienkach,  spôsobe  a  termíne  prepravy  tovaru  do 
dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho

▪ údaje o platobných podmienkach
 2.11  Pred ukončením objednávky je Kupujúci informovaný o celkovej cene objednávky, tj. o 

cene tovaru aj cene za doručenie.
 2.12  Pri zásielkovom predaji je Predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o 

tovar,  ktorý  nie  je  určený  na  dodanie  tretím  stranám,  doručiť  Spotrebiteľovi  písomne 
informácie,  ktoré mu poskytol  podľa  bodu  2.9. Obchodných podmienok prostriedkami 
komunikácie na diaľku. 

 2.13  Pred  odoslaním  záväzného  akceptovania  objednávky  Predávajúcim  môže  Kupujúci 
doručiť  prostredníctvom  elektronickej  pošty  na  adresu  office@kmm-projekt.sk alebo 
telefonicky na číslo (00421) 944-160-143 Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. 
Kupujúci  je  povinný v  oznámení  o zrušení  objednávky  uviesť  svoje  identifikačné údaje 
(obchodné  meno,  sídlo,  IČO,  ak  je  Kupujúcim  právnická  osoba  prípadne  meno, 
priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je Kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje 
(napr.  telefónne číslo,  fax, e-mail),  číslo  objednávky a typ,  špecifikáciu a počet  kusov 
objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu 
žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu 
kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú 
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom 
na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si  zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia 
kúpnej ceny. 

 2.14  Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky Predávajúcim nemôže Kupujúci  zrušiť 
objednávku,  ak všeobecne záväzné právne predpisy,  kúpna zmluva alebo Obchodné 
podmienky neustanovujú inak. 

 2.15  Predaj je zdokumentovaný prostredníctvom vystavenia faktúry.
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 3  Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

 3.1  Platnosť  kúpnej  zmluvy  zaniká  dohodou  zmluvných  strán  alebo  odstúpením  od  kúpnej 
zmluvy. 

 3.2  Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej 
dostal. 

 3.3  Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k 
obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok 
neustanovujú inak. 

 3.4  Zmluvné  strany  sú  oprávnené odstúpiť  od  kúpnej  zmluvy  ak  tak  ustanovuje  všeobecne 
záväzný právny predpis,  kúpna zmluva vrátane jej  zmien a dodatkov, tieto Obchodné 
podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti Szymon Luczak – KMM PROJEKT.

 3.5  Spotrebiteľ má práva aj  povinnosti podla zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov

 3.6  Spotrebiteľ  je  oprávnený  bez  uvedenia  dôvodu  odstúpiť  od  zmluvy  do  siedmich 
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, 
ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 
Z.z..  Spotrebiteľ  má  právo  v  rámci  tejto  lehoty  po  prevzatí  tovar  rozbaliť  a  odskúšať 
obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to 
v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je 
zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť 
písomné,  inak je neplatné.  Odstúpenie  od kúpnej  zmluvy musí  obsahovať  identifikáciu 
Kupujúceho,  číslo  a dátum objednávky,  presnú špecifikáciu tovaru,  spôsob,  akým má 
Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň, ak 
je  to  možné,  je  Kupujúci  povinný  spolu  s  odstúpením  od  kúpnej  zmluvy  doručiť 
predávajúcemu  tovar  zabalený  v  originálnom  obale  spolu  s  príslušenstvom  vrátane 
dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení na adresu:
Szymon Luczak – KMM PROJEKT, ul. Rovná 594/5, 058 01 Poprad. 
Tovar zaslaný na dobierku nie je možné prebrať, odporúčame tovar poistiť. 

 3.7  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na 
diaľku do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy 
o poskytnutí služby. 

 3.8  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 
▪ tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s 

predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas 
s licenčnými podmienkami

 3.9  Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej  na diaľku sa zmluva od začiatku 
zrušuje. Predávajúci je povinný :

▪ prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
▪ vrátiť  Spotrebiteľovi  najneskôr  v  lehote 15  dní  odo  dňa odstúpenia  od  zmluvy 

cenu  zaplatenú  za  tovar  alebo  za  službu  alebo  preddavok,  ktorý  Spotrebiteľ 
uhradil  za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ  vynaložil  v 
súvislosti  s  objednaním tovaru  alebo služby.  Náklady na vrátenie  tovaru znáša 
Spotrebiteľ  len  v  tom  prípade,  ak  výrobok  plne  zodpovedal  kvalitatívnym 
požiadavkám a nebol vadný. 

 3.10  Ak  Predávajúci  nesplní  zmluvu uzavieranú na diaľku,  pretože objednaný tovar nemôže 
dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať Spotrebiteľa a 
do 15  dní  mu  vrátiť  cenu zaplatenú za  tovar  alebo preddavok,  ak  sa  Predávajúci  a 
Spotrebiteľ  nedohodnú  na náhradnom plnení.  Predávajúci  vráti  kúpnu cenu vo  vyššie 
uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet Kupujúceho, pokiaľ sa spolu 
nedohodnú inak. 

 3.11  Ak sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci je povinný 
nahradiť  všetky  preukázané  náklady,  ktoré  Spotrebiteľ  vynaložil  na  objednanie  tovaru 
alebo služieb. 

 3.12  Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť 
službu v rovnakej kvalite a cene. 
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 3.13  Predávajúci  je  oprávnený  odstúpiť  od  kúpnej  zmluvy  v  prípade  vypredania  zásob, 
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého 
v  kúpnej  zmluve  prerušil  výrobu  alebo  vykonal  tak  závažné  zmeny,  ktoré  znemožnili 
realizáciu  splnenia  povinností  Predávajúceho  vyplývajúcich  z  kúpnej  zmluvy  alebo  z 
dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri  vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho 
spravodlivo požadovať  nie  je  schopný dodať  tovar Kupujúcemu v dohodnutej  lehote, 
cene, akosti alebo množstve. Ak Kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť 
alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do15 dní od zrušenia objednávky, 
bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

 3.14  V  prípade  odstúpenia  od  zmluvy  je  zmluva  považovaná  za  zrušenú  a  Spotrebiteľ  je 
uvoľnený  od  všetkých  záväzkov.  To,  čo  zmluvné  strany  zmluvy  poskytovali,  majú  za 
povinnosť vrátiť v nezmenenom stave, iba ak by bola zmena nevyhnutná v rámci "bežnej 
obchodnej činnosti". 

 3.15  Spotrebiteľ má vrátiť Predávajúcemu tovar do 15 dní.
 3.16  Vrátenie  produktu  sa  má  uskutočniť  jeho  poslaním  na  adresu  kancelárie  Predajcu. 

Poštovné za spätné odoslanie produktu hradí Spotrebiteľ.

 4  Práva a povinnosti predávajúceho

 4.1  Predávajúci  je  povinný  dodať  na  základe  objednávky  potvrdenej  Predávajúcim 
Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť 
na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. 

 4.2  Predávajúci  má právo na riadne a včasné zaplatenie  kúpnej  ceny  od  Kupujúceho  za 
dodaný tovar. 

 4.3  Pri  zásielkovom predaji  je  Predávajúci  povinný  poskytnúť  Spotrebiteľovi  najneskôr  v  deň 
dodania tovaru písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva 
na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti 
odstúpenia  od  zmluvy  podľa  3.  Obchodných  podmienok,  adresu  Predávajúceho,  na 
ktorej  môže  Spotrebiteľ  uplatniť  reklamáciu  alebo  sťažnosť,  informáciu  o  záruke  a  o 
servisných službách. 

 5  Práva a povinnosti kupujúceho

 5.1  Kupujúci je povinný: 
▪ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar 
▪ zaplatiť  Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 

vrátane nákladov na doručenie tovaru 
▪ nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho 

 5.2  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

 6  Dodacie podmienky

 6.1  Doručenie tovaru – krabicová verzia
 6.1.1  Tovar je vyslaný po obdržaní potvrdenia o zaplatení za tovar (bankovým prevodom) 

alebo po zaplateni za neho hotovosťou.
 6.1.2  Tovar  je  doručovaný  prostredníctvom  pošty  e-mail  (elektronický  kľúč  licencie)  a 

Slovenskej pošty alebo kuriérom (krabica obsahujúca nosič s programom).
 6.1.3  Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní 

objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak. 
 6.1.4  Predajca zabezpečuje,  aby bol objednaný produkt  odoslaný do 5 pracovných dní 

odo  dňa  splnenia  všetkých  podmienok  zo  strany  Kupujúceho  nevyhnutných  pre 
ukončenie  objednávky  -  poskytnutie  údajov  potrebných  k  doručeniu,  uskutočnenie 
platby.

 6.1.5  Každá zásielka je starostlivo zabalená a zabezpečená, napriek tomu žiadame, aby bol 
jej stav pri odbere skontrolovaný. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar 
ako aj jeho obal hneď po doručení.  V prípade, ak Kupujúci  zistí,  že tovar alebo obal 
tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za 
jeho  prítomnosti  skontrolovať  stav  tovaru.  V  prípade  zistenia  poškodenia  tovaru  je 
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Kupujúci  povinný vyhotoviť  záznam o rozsahu a povahe poškodenia  tovaru,  ktorého 
správnosť potvrdí dopravca. 

 6.1.6  Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži 
zároveň ako dodací a záručný list. 

 6.2  Doručenie tovaru – verzia na stiahnutie
 6.2.1  Tovar je vyslaný po obdržaní potvrdenia o zaplatení za tovar (bankovým prevodom) 

alebo po zaplatení za neho hotovosťou.
 6.2.2  Tovarom je licenčný elektronický kľúč ktorý bude zaslaný Kupujúcemu prostredníctvom 

pošty  e-mail,  samotný  softver  Kupujúci  môže  stiahnuť  zo  stránky  Predávajúceho 
www.kmm-projek.sk.

 6.2.3  Predajca zabezpečuje,  aby bol objednaný produkt  odoslaný do 5 pracovných dní 
odo  dňa  splnenia  všetkých  podmienok  zo  strany  Kupujúceho  nevyhnutných  pre 
ukončenie  objednávky  -  poskytnutie  údajov  potrebných  k  doručeniu,  uskutočnenie 
platby.

 6.2.4  Originálny daňový doklad (faktúra) bude zvlášť zaslaná Slovenskou poštou na adresu 
Kupujúceho. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

 7  Kúpna cena

 7.1  Suma  platby  (úhrady)  je  uvedená  netto  (bez  DPH)  a  brutto  (z  DPH).  Cena  nezahŕňa 
náklady na dopravu / poštovné.

 7.2  Kupujúci  je  povinný  zaplatiť  Predávajúcemu  kúpnu  cenu  tovaru  dohodnutú  v  kúpnej 
zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna 
cena")  bezhotovostným  prevodom  na  účet  Predávajúceho,  uvedený  v  záväznej 
akceptácii objednávky. 

 7.3  Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby 
sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. 

 7.4  Kupujúci  je  povinný  zaplatiť  Predávajúcemu  kúpnu  cenu  za  dohodnutý  tovar  v  lehote 
podľa kúpnej zmluvy – pozri bod 6.1.1 a 6.1.2.

 7.5  V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 
7.3.  Obchodných podmienok,  zmluvné strany sa dohodli,  že Predávajúci  je oprávnený 
odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

 7.6  Náklady spojené s inštaláciou softvéru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci 
tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť ak kúpna zmluva neustanovuje inak. 

 8  Záruka kvality a zodpovednosť

 8.1  Predávajúci  (Szymon  Luczak  –  KMM  PROJEKT)  a  výrobca  (ArCADiasoft  spółka  jawna) 
neudeľujú záruky na softvér a negarantujú že softvér bude správne fungovať v každom 
počítačovom prostredí a operačnom systéme.

 8.2  S cieľom vyskúšania či softvér bude správne fungovať na počítači Kupujúceho / Užívateľa 
Predajca na svojej internetovej stránke umiestnil demo verziu softvéru, ktorá má slúžiť na 
testovacie učely a zoznámenie sa s možnosťami programu.

 8.3  Záruka je udeľovaná len na nosič programu – v prípade doručenia poškodeného nosiča.
 8.4  Záruka je udeľovaná na 12 mesiacov.
 8.5  Kupujúci, Užívateľ alebo ostatné osoby používajúce ponúkaný softvér sú zodpovedné za 

uskutočnenie  nezávislých  procedúr  kontrolovania  a  testovania  obdržaných  výsledkov 
spolu so všetkými  prvkami naprojektovanými  pomocou Programu. Softvér  bol  vyvinutý 
ako pomoc pri projektovaní a nemôže nahradiť nezávislé kontroly a testy bezpečnosti, 
alebo použiteľnosti projektovaných prvkov.

 8.6  Kupujúci, Užívateľ alebo ostatné osoby používajúce ponúkaný softvér sú zodpovedné za 
spôsob  jeho  použitia,  a  zvlášť  sú  zodpovedné  za  spôsob  využitia  výsledkov 
vygenerovaných  cez  softvér.  Predávajúci  a  výrobca  neručia  za  správne  fungovanie 
programu. Softvér bol vyvinutý ako pomoc pri projektovaní a nemôže nahradiť nezávislé 
kontroly  a  testy  bezpečnosti,  alebo  použiteľnosti  projektovaných  prvkov.  ArCADiasoft 
nesie zodpovednosť len v prípade hrubých nedbanlivostí alebo zámerného pôsobenia z 
jej strany.

 8.7  ArCADiasoft nie je povinná zabezpečiť technickú podporu súvisiacu s využívaním softvéru.
 8.8  Produkty môžu mať záruku pridelenú producentom alebo distribútorom.
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 8.9  V  prípade produktu,  na ktorý  producent  alebo  distribútor  udelil  záruku,  môže  Kupujúci 
produkt reklamovať:

▪ vychádzajúc z právomocí (oprávnení), ktoré mu vyplývajú z udelenej záruky - v 
tom prípade ohlasuje Kupujúci reklamáciu garantovi (tj. osobe udeľujúcej záruku), 
a Predajca je len sprostredkovateľom reklamácie.

▪ vychádzajúc  z  oprávnení,  ktoré  mu  prislúchajú  od  Predajcu  v  súvislosti  s 
nezhodnosťou produktu s dohodou-zmluvou (týka sa výlučne spotrebiteľov).

 9  Reklamácia.

 9.1  Reklamácie prosíme nahlasovať (ozmamovať) písomne na adresu kancelárie spoločnosti 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@kmm-projekt.sk.

 9.2  V reklamácii je potrebné uviesť dátum ako aj druh nadobudnutého produktu, opísať chybu 
a "uviesť požiadavky na riešenie".

 9.3  Predajca bude riešiť reklámáciu v termíne do 14 dní.

 10  Osobné údaje.

 10.1  Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný 
uviesť Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-
mailovú  adresu.  Kupujúci  a  Predávajúci  sa  dohodli,  že  Kupujúci  v  prípade,  že  je 
právnickou  osobou  alebo  živnostníkom  je  povinný  oznámiť  Predávajúcemu  svoje 
obchodné meno, fakturačnú adresu,IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

 10.2  Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie 
jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho 
za účelom plnenia  kúpnej  zmluvy  uzatváranej  podľa  Obchodných podmienok.  Súhlas 
Kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať 
zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl.  1.2. 
Obchodných podmienok.  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia  odvolania 
súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje 
súhlas  dobrovoľne.  Kupujúci  prehlasuje,  že  osobné  údaje  uvedené  v  objednávke  sú 
pravdivé. 

 10.3  Prevádzkovateľ  internetových  stránok  www.kmm-projekt.sk sa  zaväzuje,  že  poskytnuté 
údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných 
obchodných  podmienok  určených  Predávajúcim.  Spracovávané  údaje  nebudú 
zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane. 
Výnimkou je spoločnosť:

ArCADiasoft Chudzik spółka jawna 
Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, Poľsko 
NIP 7251676810, REGON 471726120
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 
0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi  - Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział 
Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja rejestrowa 
spółki. 

Účelom tohto poskytnutia údajov je vytvorenie elektronického kľúča licencie programu.
 10.4  Správcami údajov sú:

 predajca (distribútor): 
Szymon Luczak – KMM PROJEKT
ul. Rovná 594/5, 058 01 Poprad, Slovenska Republika

výrobca:
ArCADiasoft Chudzik spółka jawna 
Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, Poľsko 
NIP 7251676810, REGON 471726120
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod 
nr  0000316955  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi  -  Śródmieścia  w  Łodzi  XX 
Wydział Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja 
rejestrowa spółki. 

 10.5  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,  avšak nesúhlas so spracovaním osobných 
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údajov  môže  znemožniť  vytvorenie  objednávky  na  diaľku  alebo  overenie  práv 
(oprávnenia)  a  podmienok  použitia  nadobudnutého  produktu  (licencie  v  prípade 
nadobudnutia počítačových programov).

 10.6  Osobné údaje sú spracovávané s  cieľom uzatvárania predajných zmlúv,  vystavovania 
dokumentov  potvrdzujúcich  (stanovujúcich)  právo/a  a  podmienky  vyplývajúce  z 
používania  nadobudnutých  produktov  (  licencie  v  prípade počítačových  programov) 
ako aj s cieľom zasielania obchodných informácií Kupujúcemu elektronickou poštou, ak 
na to poskytne súhlas.

 10.7  Kupujúci  môže  pristupovať  k  svojim  osobným  údajom,  má právo  na ich  opravovanie, 
prípadne odstránenie.

 11  Konečné ustanovenia (predpisy).

 11.1  Obchodné  podmienky  sú  platné  a  záväzné  odo  dňa  ich  zverejnenia  na  internetovej 
stránke Predávajúceho. 

 11.2  Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej 
stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Predajca si ponecháva 
právo na zmenu  predpisu.  Zmena sa stane aktuálnou v  čase  danom Predajcom,  nie 
kratšom  ako  30  dní  od  momentu  jej  aktualizácie  v  sídle  spoločnosti  a  na  stránke 
www.kmm-projekt.sk. 

 11.3  Poskytnutie  informácií  o  produktoch  neznamená  automatickú  dostupnosť  týchto 
produktov alebo možnosť realizácie objednávky.

 11.4  V  prípadoch,  ktoré  nie  sú stanovené v  predpise  sú  aplikované predpisy  (ustanovenia) 
slovenského  zákona,  vrátane konkrétnych  pravidiel,  ktoré  sú  uvedené v  2.  a  3.  bode 
predpisu.

Verzia predpisu je záväzná od 09-09-2013.
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