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Článok č. 1 – Definície
Alokácia : jednoznačné prehlásenie spoločnosti vidaXL Kupujúcemu, že aukcia, pri ktorej Kupujúci predloží
ponuku, je alokovaná Kupujúcemu. Toto prehlásenie môže znamenať, že bolo prostredníctvom emailu zaslané
potvrdenie;
Aukcia : online aukcia poskytovaná spoločnosťou vidaXL na Webovej stránke Aukcie;
Podmienky aukcie : tieto všeobecné podmienky aukcie;
Webová stránka aukcie : webová stránka, ktorá je dostupná na URL vidaxl.sk a akákoľvek ďalšia webová
stránka prevádzkovaná spoločnosťou vidaX.
Dražiteľ : spotrebiteľ, ktorý sa zaregistruje s cieľom zúčastniť sa na Aukciách alebo sa zaregistruje s cieľom
zúčastniť sa Aukcie;
Kupujúci : Dražiteľ, ktorému bol dražený tovar pridelený;
Spotrebiteľ : fyzická osoba, ktorá nekoná v mene profesie alebo podniku;
Ponuka : dražiteľom ponúkaná čiastka za produkt v Aukcii vrátane dane;
Osobné údaje : (osobné) údaje, ktoré musí Spotrebiteľ poskytnúť spoločnosti vidaXL, aby sa mohol zaregistrovať
a dražiť na Aukcii a na základe ktorých sa dá zistiť identita spotrebiteľa;
Dohoda o kúpe : dohoda o kúpe medzi osobou, ktorá v Aukcii ponúkla najvyššiu čiastku a spoločnosťou vidaXL
na základe pridelenia draženého tovaru;
vidaXL : spoločnosť vidaXL Europe B.V.

Článok č. 2 – Uplatniteľnosť
2.1. Okrem VŠEOBECNÝCH PODMIENOK sa VŠEOBECNÉ PODMIENKY AUKCIÍ uplatňujú aj v rámci
vzťahu medzi spoločnosťou vidaXL a Dražiteľom pri každej Aukcii spoločnosti vidaXL, pri použití
Webovej stránky Aukcie, pri registrácii Dražiteľa na vidaXL za účelom účasti na Aukciách a pri každej
prebiehajúcej Aukcii. Spoločnosť vidaXL odmieta akékoľvek (všeobecné) podmienky Dražiteľa.
2.2. Účasťou na Aukcii Dražitelia prehlasujú sebe navzájom a Spotrebiteľ prehlasuje spoločnosti vidaXL, že
je povinný konať v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami aukcií a je viazanýprávnymi dôsledkami,
ktoré z nich vyplývajú. Dražiteľ je povinný bezvýhradne dodržiavať všetky podmienky a zdržať sa
konania, ktoré by mohlo ohroziť záujmy spoločnosti vidaXl ako online aukčného domu.

Článok č. 3 – Registrácia
3.1. Pred účasťou na Aukcii sa musí Dražiteľ zaregistrovať na Webovej stránke Aukcie podľa postupu
určeného spoločnosťou vidaXL. Okrem toho Dražiteľ svojou účasťou na Aukcii prehlasuje, že je
spôsobilý vykonávať právne úkony. Dražiteľ tiež vyhlasuje (v prípade Alokácie), že je oprávnený
uzavrieť Dohodu o kúpe v rámci príslušnej Aukcie. Dražiteľ musí taktiež bezvýhradne súhlasiť so
VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI A VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI AUKCIÍ. Spoločnosť vidaXL si
vyhradzuje právo kedykoľvek z vlastných dôvodov odmietnuť registráciu a zabrániť účasti na Aukcii,
ako aj právo ukončiť akúkoľvek dohodu.
3.2. Dražiteľ musí vhodným spôsobom poskytnúť svoje identifikačné údaje hneď, ako o to spoločnosť
vidaXL požiada. V prípade, že tak Dražiteľ neurobí, nebude mu dovolené zúčastniť sa Aukcie.
3.3. Dražiteľ je povinný zabezpečiť, že registračné údaje, ktoré poskytol spoločnosti vidaXL sú vyplnené
kompletne, pravdivo a správne. Dražiteľ tiež zaručuje presnosť a kompletnosť poskytnutých informácií.
Ak by sa tieto informácie kedykoľvek zmenili, Dražiteľ je povinný ihneď informovať spoločnosť vidaXL o
týchto zmenách.
3.4. Meno používateľa a heslo, ktoré Dražiteľ využíva pri Aukciách sú prísne osobné a Dražiteľ ich nesmie
podávať tretím stranám. Ak sa Dražiteľ obáva, že iná osoba pozná jeho heslo, musí o tejto skutočnosti
ihneď informovať spoločnosť vidaXL. Dražiteľ je zodpovedný za všetky svoje aktivity, ktoré vykonáva
počas Aukcie a ktoré vyplývajú z používania jeho hesla a mena používateľa, a to aj v prípadoch
zneužívania spôsobených neopatrnosťou pri zaobchádzaní so svojim menom a heslom. Spoločnosť
vidaXL je oprávnená vyžadovať dodržanie platobných záväzkov Dražiteľa, ktoré vznikli na základe
ponúk predložených po prihlásení prostredníctvom hesla a mena Dražiteľa.

Článok č. 4 – Prehlásenie o ochrane súkromia
4.1. vidaXL bude používať (osobné) údaje poskytnuté Dražiteľom v súlade s Prehlásením o ochrane
súkromia, ktoré je uvedená na Webovej stránke Aukcií. Dražiteľ by sa mal počas návštevy Webovej
stránky Aukcie vždy oboznámiť s najnovšími dodatkami a zmenami Prehlásenia o ochrane súkromia.

Článok č. 5 – Bezpečnosť
5.1. vidaXL vynakladá primerané úsilie s cieľom ochrániť svoje systémy pred stratou údajov a/alebo
nezákonným použitím a za týmto účelom využije adekvátne technické a organizačné opatrenia.
5.2. Dražiteľ má pri vstupe na Webovú stránku Aukcie voči spoločnosti vidaXL povinnosť zabezpečiť svoj
počítač alebo iné zariadenie proti vírusom alebo iným nezákonným programom a súborom, ktoré sa
šíria prostredníctvom internetu. Okrem toho musí Dražiteľ vykonať náležité opatrenia na ochranu pred
neoprávneným používaním jeho prihlasovacieho hesla a mena treťou stranou.

Článok č. 6 – Priebeh Aukcie
6.1. Prípravu a priebeh Aukcie určuje výhradne spoločnosť vidaXL. To okrem iného znamená, že
spoločnosť vidaXL určuje situáciu pred konaním a počas konania Aukcie a v prípade, že na to
spoločnosť vidaXL má prijateľné odôvodnenie, je oprávnená rozhodnúť sa nepovoliť určitým osobám
ďalšiu účasť na Aukcií, uzatvoriť jednu alebo viacero Aukcií alebo zmeniť (obsah) Aukcií, neuznať
ponuku a vyhlásiť ju za neplatnú a pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť Aukciu alebo prijať ďalšie potrebné
opatrenia.
6.2. Trvanie Aukcie je uverejnené na Webovej stránke Aukcie. Napriek tomu je spoločnosť vidaXL
oprávnená kedykoľvek (predčasne) zrušiť, ukončiť, pozastaviť alebo predĺžiť Aukciu. Ak nie je Aukcia z
technických dôvodov prístupná všetkým Dražiteľom, spoločnosť vidaXL využije svoje právo predĺžiť
Aukciu, no nie je povinná tak urobiť.
6.3. Dražiteľ je zaviazaný spoločnosťou vidaXL alebo v mene spoločnosti vidaXL nasledovať inštrukcie a
pokyny, ktoré mu v rámci Aukcie boli odovzdané.
6.4. Aukcia bude prebiehať podľa rozvrhu uvedeného v katalógu Aukcie, ktorý je dostupný na Webovej
stránke Aukcie, avšak existuje oprávnenie tento rozpis pozmeniť.
6.5. Dražiteľ prijíma špeciálne podmienky, ktoré môžu vzniknúť počas Internetovej Aukcie, ako aj
(technické) problémy, ktoré môžu nastať. Tieto problémy môžu zahŕňať: nemožnosť dostať sa na
Webovú stránku Aukcie alebo do konkrétnej Aukcie, nemožnosť predkladať Ponuky, chyby alebo
nedostatky na Webovej stránke Aukcie a/alebo v príslušnom hardwari a/alebo sieťovom pripojení
a/alebo softwari, ktorý funguje na Webovej stránke. Okrem toho sa počas údržby Webovej stránky
Aukcie a/alebo príslušného systému tiež môžu vyskytnúť problémy, ktoré môžu viesť k obmedzenému
prístupu na Webovú stánku Aukcie a/alebo na Aukciu a/alebo znemožnia predloženie Ponuky.

Článok č. 7 – Popis aukcií
7.1. Popis Draženého tovaru a všetky údaje na Webovej stránke Aukcií sú aktualizované podľa práve
prístupných informácii. Môže sa preto stať, že popis Aukcie je nesprávny alebo nekompletný.

Článok č. 8 – Ponuka
8.1. Ponuka musí byť predložená spôsobom určeným spoločnosťou vidaXL na Webovej stránke Aukcie.
Aukcia prebieha podľa princípu, že víťazí uchádzač s najvyššou ponukou. Spoločnosť vidaXL je
kedykoľvek počas Aukcie oprávnená zmeniť spôsob, akým Aukcia prebieha. Vždy existuje dôkaz len o
(jednej) verejnej pozvánke spoločnosti vidaXL na predloženie Ponuky. Spoločnosť vidaXL je oprávnená
neuznať ponuku, pokiaľ na to podľa spoločnosti vidaXL existujú prijateľné dôvody.
8.2. Ponuka uskutočnená Dražiteľom sa bude považovať za z legislatívneho hľadiska záväznú ponuku voči
spoločnosti vidaXL. Dražiteľ je viazaný Ponukou, ktorá je neodvolateľná a bezvýhradná. Každý Dražiteľ,
ktorý uskutočňuje ponuky, tieto ponuky predkladá (alebo draží tovar) sám za seba a má osobný
záväzok voči spoločnosti vidaXL a je taktiež viazaný povinnosťami, ktoré vyplývajú z jeho Ponúk
predložených spoločnosti vidaXL. Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, ak Dražiteľ prehlási, že
koná v mene Tretej strany.
8.3. Ak viacero osôb prehlási, že Ponuku predkladajú spoločne (alebo tak urobili v minulosti), tak spoločne
aj individuálne zodpovedajú za splnenie povinností voči spoločnosti vidaXL, ktoré z tohto konania
vyplývajú.
8.4. vidaXL je oprávnená zúčastniť sa na Aukcií a predkladať ponuky na Aukciách v mene tretej strany.

Článok č. 9 – Uzatvorenie dohody o kúpe
9.1. Akákoľvek Ponuka, ktorú uskutočníte na Aukciách spoločnosti vidaXL vás právne zaväzuje si daný
tovar zakúpiť. Svoju ponuku môžete odvolať len v prípade, že dôjde k mimoriadnym okolnostiam, keď to
dovoľuje príslušná legislatíva, a to napríklad vtedy, ak tovar nezodpovedá popisu, ktorý sa naň vzťahuje
a ktorý je uvedenýna Webovej stránke Aukcie.
9.2. Účasť na Aukcii neznamená, že bude tovar nakoniec predaný Dražiteľovi. Aj v prípade, ak bolo na
Webovej stránke Aukcie uvedené, že pri aukcií víťazí uchádzač s najvyššou ponukou, nemusí to nutne
viesť k dohode o kúpe.
9.3. Dražiteľ berie na vedomie, že tovar, ktorý sa predáva na Aukciách je majetkom spoločnosti vidaXL.
Dohoda o kúpe sa uzatvára medzi Kupujúcim a spoločnosťou vidaXL.

Článok č. 10 – Fakturácia a platba
10.1. Ak nie je dohodnuté inak, zákazník musí zaplatiť dlžnú sumu do 3 dní od skončenia online aukcie.
10.2. Pri predávaní výrobkov spotrebiteľom nie je za žiadnych okolností povolená platba vopred, ktorá
prekročí 50 % sumy. Ak je platba vopred dohodnutá, spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva až po tom,
ako bola táto platba vopred uskutočnená.
10.3. Spotrebiteľ je povinný ihneď nahlásiť prevádzkovateľovi nepresnosti v informáciách alebo platobných
údajoch.
10.4. V prípade, že používateľ nesplní svoje záväzky, má prevádzkovateľ s ohľadom na obmedzenia
vyplývajúce zo zákona právo vyúčtovať používateľovi primerané náklady.
10.5. Nie je povolené využívať kupónové kódy pri platbe za tovar získaný v Aukcii.

Článok č. 11 – Platná legislatíva
11.1. Na tieto Všeobecné podmienky Aukcií a na spory, ktoré môžu vyplynúť z účasti na Aukciách, sa
vzťahuje platná slovenská legislatíva.

Článok č. 12 – Ďalšie ustanovenia
12.1. Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať Všeobecné podmienky Aukcií. V prípade
zmien sa nové podmienky budú uplatňovať od ďalšej plánovanej Aukcie. Podmienky platné na začiatku
transakcie budú platné až dovtedy, kým sa daná transakcia neukončí. Ak budete po pozmenení
Podmienok využívať Služby aj naďalej, prejavujete tým svoj záväznýsúhlas s danými doplnkami a
zmenami.

