
Príloha č. 3 

Platobné podmienky obchodnej spoločnosti P&M&P, s.r.o. 

Obchodná spoločnosť P&M&P, s.r.o., IČO: 45 313 059, so sídlom Branisková 16, 040 12 
Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, v odd.: Sro, vl. č.: 24677/V, 
IČ D P H : 2 0 2 2 9 3 1 0 9 7 , D IČ : 2 0 2 2 9 3 1 0 9 7 w e b o v á s t r á n k e e - s h o p u : 
www.ezdravotnickepomocky.sk, e-mail: info@ezdravotnickepomocky.sk, tel.: +421 904 866 
478 (ďalej ako „P&M&P, s.r.o.“ alebo ,,predávajúci“) vydáva tieto Platobné podmienky: 

1.  Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Platobné podmienky (ďalej len „Platobné podmienky“) sú neoddeliteľnou 
súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich záväzným spôsobom 
práva a povinnosti medzi P&M&P, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom 
ako kupujúcim vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, 
predmetom ktorého je predaj a kúpa tovar predávajúcim zákazníkom (ďalej ako 
„VOP“). 

2. Kupujúci vyjadruje svojím súhlasom s VOP zároveň súhlas s týmito Platobnými 
podmienkami a zaväzuje za ich v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.  

3. V prípade nesúhlasu kupujúceho s týmito Platobnými podmienkami, kupujúci nemá 
právo na kúpu a dodanie tovaru predávajúcim. V opačnom prípade sa na kupujúceho 
vzťahujú tieto Platobné podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom 
rozsahu. 

2.  Spôsoby platby  

1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov platby za tovaru: 
a) Hotovosť 
-   platba sa uskutoční prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby na 

dobierku pri prevzatí tovaru, 
-   platba sa uskutoční dopravcovi na dobierku pri prevzatí tovaru, 
b) Príkazom na bankový účet predávajúceho 
-  spolu s akceptáciou objednávky bude kupujúcemu zaslaná proforma faktúry na jeho 

kontaktnú emailovú adresu, 
-  pri úhrade prevodom na bankový účet predávajúceho je nutné uviesť variabilný 

symbol (číslo objednávky) a presnú sumu tovaru, 
-  pri prevzatí tovaru obdrží kupujúci daňový doklad – faktúru. 

3.  Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2.1 písm. b) 
alebo c) týchto Platobných podmienok, za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, 
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kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho. V prípade 
bezhotovostnej platby podľa bodu 2.1 písm. b) alebo c) týchto Platobných podmienok 
bude tovar odoslaný kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak nebude platba 
predávajúcemu pripísaná na účet do 15 kalendárnych dní od akceptácie objednávky, má 
predávajúci právo predmetnú objednávku stornovať. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar podľa 
bodu 2.1 písm. a) týchto Platobných podmienok v lehote podľa kúpnej zmluvy, 
najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

3. Predávajúci môže zmeniť pred akceptáciou objednávky cenu tovaru uvedenú na 
webovej stránke e – shopu predávajúceho www.ezdravotnickepomocky.sk najmä v 
prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri kladnom náraste 
inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru alebo v prípade nesprávne 
uvedenej ceny. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho pred 
potvrdením objednávky. Predávajúci má pred potvrdením objednávky povinnosť 
vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci 
má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred 
zmenou ceny tovaru. 

4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania 
tovaru na dohodnuté miesto, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru 
kupujúcemu a odstúpiť od kúpnej zmluvy.  

5. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a 
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

6. Predávajúci je oprávnený tieto Platobné podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať 
a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho 
www.ezdravotnickepomocky.sk. Pre kupujúceho sú tieto Platobné podmienky záväzné 
v ich aktuálnom účinnom znení. 

7. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Platobných podmienok sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. 
V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú 
týmito Platobnými podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto 
zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.  

8. Tieto Platobné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 16.06.2020 

V Košiciach, dňa 16.06.2020 


