Všeobecné obchodné podmienky komisionálneho predaja prostredníctvom
web-domény www.europeanart.eu
Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície
1.1.

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie
1.1.1. Autorským zákonom zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení,
1.1.2. Dielom výsledok vlastnej tvorivej činnosti Umelca spĺňajúci podmienky predmetu
autorského práva podľa Autorského zákona,
1.1.3. europeanart.eu web-doména www.europeanart.eu,
1.1.4. Kupujúcim Podnikateľ alebo Spotrebiteľ,
1.1.5. Občianskym zákonníkom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
1.1.6. Obchodným zákonníkom zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
1.1.7. Podnikateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná
v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
1.1.8. Predávajúcim obchodná spoločnosť Creative Design s.r.o., so sídlom Topoľová 1983/13,
914 41 Nemšová, IČO: 47 617 713, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel:
Sro, vl. č. 29986/R, korešpondenčná adresa: Topoľová 1983/13, 914 41 Nemšová, tel.
kontakt: 0903 697 886, e-mail: lubka@creatived.sk
1.1.9. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
1.1.1. Umelcom fyzická osoba, ktorá vytvorila Dielo, ktoré je ponúkané na predaj Predávajúcim
prostredníctvom europeanart.eu v súlade s týmito VOP,
1.1.2. VOP tieto všeobecné obchodné podmienky komisionálneho predaja Diel
prostredníctvom web-domény europeanart.eu,
1.1.3. Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zákon č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení,
1.1.4. Zákonom o ochrane osobných údajov zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
1.1.5. Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
1.1.6. Zmluvou kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne
prostredníctvom europeanart.eu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho
a Kupujúceho.

Článok 2
Predmet VOP
2.1.

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Predávajúceho, Umelca a Kupujúceho pri komisionálnom
predaji Diel prostredníctvom europeanart.eu.

Článok 3
Predávajúci

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Predávajúci prostredníctvom europeanart.eu realizuje komisionálny predaj Diel Umelcov, t.j. vo
vlastnom mene a na účet Umelca – komitenta zabezpečuje predaj Diela Umelca.
Predávajúci sa na účely uzavretia Zmluvy považuje za komisionára podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
Predávajúci pred odoslaním záväznej objednávky Kupujúceho informuje Kupujúceho o
3.3.1. hlavných vlastnostiach Diela,
3.3.2. obchodnom mene a sídle Predávajúceho,
3.3.3. telefónnom číslo a adrese elektronickej pošty Predávajúceho,
3.3.4. celkovej cene Diela vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,
nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch,
3.3.5. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Predávajúci
zaväzuje dodať Dielo, informáciách o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,
sťažností a podnetov Spotrebiteľa,
3.3.6. práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní
práva na odstúpenie od Zmluvy; Predávajúci zároveň poskytne Kupujúcemu, ktorý je
Spotrebiteľom, formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prílohy č. 3 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
3.3.7. tom, že ak ako Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Diela
Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
3.3.8. zodpovednosti Predávajúceho za vady Diela podľa Občianskeho zákonníka,
3.3.9. možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho
riešenia sporov; Predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na
platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže Spotrebiteľ
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Informácie uvedené v ods. 3.3. tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a môžu byť zmenené iba s
výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
Predávajúci zabezpečí, aby Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou
objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Pre odoslanie objednávky je potrebné stlačenie tlačidla
na webovom sídle Predávajúceho, toto tlačidlo je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným
spojením „objednávka s povinnosťou platby“.
Na webovom sídle Predávajúceho sú v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky
Spotrebiteľom uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Diela,
ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za Dielo.
Oddiel II
Zmluva

Článok 4
Uzavretie zmluvy
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí, a
to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópia VOP bude Kupujúcemu
odoslaná ako príloha potvrdenia objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Zmluva je uzavretá akceptáciou objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Akceptáciu objednávky
Predávajúcim Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom
na Kupujúcim uvedený e-mail.
Ak je Kupujúcim Podnikateľ, platí, že Podnikateľ a Predávajúci sa dohodli na vylúčení použitia
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Uzavretú Zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na
základe zákonných dôvodov.

Článok 5
Odstúpenie od zmluvy
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu
do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Diela. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie Diela, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy
podľa predchádzajúcej vety.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. u Predávajúceho
v písomnej podobe. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.
3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ktorý mu odovzdal Predávajúci. Lehota na
odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo
odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 5.1.
Odstúpením od Zmluvy Spotrebiteľom sa Zmluva zrušuje od začiatku, pričom sa od začiatku
zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
V prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľom sa Spotrebiteľ zaväzuje vrátiť Dielo úplné,
nepoškodené, bez právnych a faktických vád, inak sa zaväzuje zaplatiť protihodnotu
zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Diela.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa ods. 5.6. rovnakým spôsobom, aký
použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s
Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú Spotrebiteľovi účtované
žiadne ďalšie poplatky.
Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Diela, Predávajúci nie je povinný vrátiť
Spotrebiteľovi platby podľa ods. 5.6. pred tým, ako mu je Dielo doručené alebo kým Spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie Diela späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Dielo vyzdvihne
osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Dielo späť alebo
ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Diela. Lehota
podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bolo Dielo odovzdané na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Diela Predávajúcemu alebo
osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Diela.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Diela, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s Dielom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti Diela.
Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, má právo odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov predpokladaných
Obchodným zákonníkom.
Kupujúci a Predávajúci majú právo odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov výslovne dojednaných
v Zmluve.
Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov predpokladaných ustanoveniami
príslušného právneho predpisu.
Odstúpením od Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Podnikateľ, Zmluva zaniká, keď v súlade
s Obchodným zákonníkom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej
strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu

druhej strany. Odstúpením od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety zanikajú všetky práva a
povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
Strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak
vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.
Oddiel III
Dodanie Diela
Článok 6
Platobné podmienky
6.1.

6.2.

Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby úhrady kúpnej ceny Diela:
6.1.1. platba v hotovosti pri prevzatí Diela v sídle Predávajúceho,
6.1.2. platba prostredníctvom platobnej brány.
Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok 7
Dodacie podmienky
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Predávajúci Dielo Kupujúcemu dodá niektorým z týchto dohodnutých spôsobov:
7.1.1. osobný odber v sídle Predávajúceho,
7.1.2. zaslanie prepravnou službou,
7.1.3. zaslanie poštou na adresu alebo na priamo na poštu (poste restante).
Dielo sa považuje za dodané Spotrebiteľovi okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme Dielo, alebo ak dodáva Dielo pozostávajúce z viacerých
častí alebo kusov, okamihom prevzatia poslednej časti alebo posledného kusu.
Dielo sa považuje za dodané Podnikateľovi jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu
pre Podnikateľa. Predávajúci umožní Podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči
dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá Podnikateľ na základe prepravnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje zaslať Dielo na prepravu najneskôr do 3 týždňov od zaplatenia kúpnej
ceny Diela.
Oddiel IV
Reklamácie, podnety a sťažnosti

Článok 8
Zodpovednosť za vady
8.1.

8.2.

Predávajúci sa zaväzuje Umelecké dielo dodať bez vád. Dielo je predávané v kvalite a stave
v akom je vyobrazené na europeanart.eu. Vadou Diela nie je rozdielna sýtosť alebo odtieň farieb
originálu Diela a jeho vyobrazenia na europeanart.eu. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať
nárok zo zodpovednosti za vady Diela, ktoré vyplývajú z pôsobenia času na Dielo, ako ani
poškodenia alebo iné nedostatky, na ktoré bol Kupujúci upozornený v popise Diela alebo ktoré
sú zjavné z vyobrazenia Diela na europeanart.eu.
Kupujúci je povinný Dielo pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia
zjavných vád, najmä zistenia mechanického poškodenia, je Kupujúci povinný bez zbytočného
odkladu s doručovateľom Diela alebo s Predávajúcim spísať Záznam o zistených vadách a
bezodkladne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu

zjavných vád na Diele, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Diela, nie je Predávajúci povinný
prihliadať.
8.3. Právo zo zodpovednosti za iné vady ako zjavné Vady Diela je Kupujúci povinný uplatniť u
Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu Diela zistil.
8.4. Nároky zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť (Reklamácia) písomne v listinne
podobe zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo písomne elektronicky zaslaním na emailovú adresu Predávajúceho uvedené v článku 1 týchto VOP. Kupujúci je súčasne povinný
riadne a úplne opísať tvrdenú vadu Diela a uviesť, kedy sa o nej dozvedel a ktorý z nárokov zo
zodpovednosti za vady si uplatňuje. Kupujúci je povinný Dielo odovzdať Predávajúcemu za
účelom posúdenia uplatneného nároku zo zodpovednosti za vadu Diela. Kupujúci je súčasne
povinný preukázať sa dokladom o zaplatení kúpnej ceny Diela.
8.5. Reklamácia podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za uplatnenú po jej riadnom a úplnom
uplatnení, odovzdaní Diela a predložení všetkých dokladov podľa predchádzajúceho odseku.
8.6. V prípade neúplnej alebo nezrozumiteľnej reklamácie je Predávajúci oprávnený vyzvať
Kupujúceho na opravu alebo doplnenie reklamácie. Reklamácia sa v takomto prípade považuje
za uplatnenú až opravením alebo doplnením reklamácie Kupujúcim.
8.7. O prijatí reklamácie Predávajúci bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom informuje
Kupujúceho.
8.8. Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, o jeho právach podľa § 622 a
§ 623 Občianskeho zákonníka.
8.9. Predávajúci je povinný posúdiť uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30
dní od riadneho uplatnenie reklamácia a o vybavení reklamácie v uvedenej lehote informovať
Kupujúceho na ním určenú e-mailovú adresu.
8.10. V prípade márneho uplynutia 30-dňovej lehoty podľa predchádzajúceho bodu bez vybavenia
reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
Článok 9
Podnety a sťažnosti
9.1.

9.2.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený podávať podnety a sťažnosti, a to písomne
v listinne podobe zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo písomne elektronicky zaslaním
na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedené v článku 1 týchto VOP.
Predávajúci informuje Spotrebiteľa o posúdení podnetu alebo sťažnosti, a to písomne v listinne
podobe zaslaním na adresu Spotrebiteľa alebo písomne elektronicky zaslaním na e-mailovú
adresu Spotrebiteľa alebo iným vhodným spôsobom.
Oddiel V
Vlastnícke práva, autorské práva a licencie

Článok 10
Spracovávanie osobných údajov
10.1. Dielo je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim vo vlastníctve Umelca.
10.2. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Kupujúceho okamihom dodania Diela.
10.3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci na základe osobitnej licenčnej zmluvy s Umelcom je
oprávnený na vyhotovenie rozmnoženiny Diela a na verejné rozširovanie rozmnoženiny Diela
prevodom vlastníckeho práva.
10.4. V prípade, ak má Kupujúcim záujem, aby Predávajúci ukončil vyhotovovanie rozmnoženín Diela
a verejné rozširovanie rozmnoženiny Diela prevodom vlastníckeho práva, je na toto potrebná
osobitná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci má v takom prípade voči
Kupujúcemu nárok na odplatu za ukončenie vyššie uvedeného používania Diela

Oddiel VI
Ochrana osobných údajov
Článok 11
Spracovávanie osobných údajov
11.1. Predávajúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje
Kupujúceho, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, adresa trvalého bydliska
vrátane PSČ, miesto podnikania vrátane PSČ, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailová adresa. Osobné údaje Kupujúceho sú získavané a spracúvane za účelom realizácie
objednávky Kupujúceho, Zmluvy, reklamácie, sťažnosti alebo podnetu.
11.2. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Kupujúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných
údajov súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú uvedené
v predchádzajúcom odseku týchto VOP alebo ktoré sú potrebné na splnenie účelu Zmluvy, a to
vo všetkých svojich informačných systémoch, a to na čas trvania zmluvného alebo
zodpovednostného vzťahu Predávajúceho a Kupujúceho.
11.3. Kupujúci je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomne v listinne
podobe zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo písomne elektronicky zaslaním na emailovú adresu Predávajúceho uvedené v článku 1 týchto VOP. Účinky odvolania súhlasu
v takom prípade nastanú na tridsiaty deň od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.
11.4. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s platnými právnymi
predpismi.
11.5. Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť
mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
11.6. Informačný systém Predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.
11.7. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie
sú upravené v týchto VOP, sa riadia Zákonom o ochrane osobných údajov, prípadne inými
aplikovateľnými právnymi predpismi.

Oddiel VII
Alternatívne riešenie sporov
Článok 12
12.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci
porušil jeho práva.
12.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku
odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
12.3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy on-line alternatívneho riešenia
sporov, ktorá je dostupná na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
Oddiel VIII
Záverečné ustanovenia
Článok 13

13.1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04. 2018. VOP v platnom znení sú nepretržite
zverejnené na www.europeanart.eu a k dispozícii v listinnej podobe na adrese sídla
Predávajúceho.
13.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúce zo Zmluvy a výslovne
neupravené v Zmluve alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, príp. ďalšími aplikovateľnými
právnymi predpismi.
13.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom vyplývajúce zo Zmluvy a výslovne
neupravené v Zmluve alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, príp. ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.
13.4. Predávajúci zabezpečí, aby tieto VOP boli zverejnené počas trvania registrácie a používania
domény europeanart.eu na stránke europeanart.eu, a to v aktuálnom znení.
13.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť VOP, a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia. Zmenené alebo doplnené VOP nadobudnú platnosť a účinnosť
dňom ich zverejnenia na europeanart.eu a budú k dispozícii v listinnej podobe na adrese sídla
Predávajúceho.
13.6. Odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim sa tieto VOP stávajú
automaticky pre zmluvné strany záväzné a bez ohľadu na to, či sú k objednávke alebo k Zmluve
pripojené, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
13.7. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP vopred riadne oboznámil, ich
obsahu porozumel, že ich bezvýhradne akceptuje a bude sa nimi riadiť.

