Corlonez a.s.
so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6637/B

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Corlonez a.s.
I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti
Corlonez a.s. so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
IČO: 50 096 575, DIČ: 212 017 0987, dodávateľ nie je daňovým subjektom registrovaným pre
DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6637/B
(ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní služby prostredníctvom internetovej stránky
www.corlonez.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a
objednávateľom o dodaní služieb (ďalej len „zmluvy o dodaní služieb“).
2. Zmluva o dodaní služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá
elektronickými prostriedkami na diaľku medzi dodávateľom a objednávateľom v súlade
s Článkom II týchto VOP (ďalej len „zmluva o dodaní služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou
podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o dodaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.
3. Službami sú všetky produkty uvedené na web stránke www.corlonez.sk ako aj súvisiace služby.
4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, telefonicky,
alebo osobne objedná služby poskytované dodávateľom prostredníctvom web stránky
www.corlonez.sk
5. Objednávateľom noviniek a/alebo marketingových informácii sa rozumie objednávateľ podľa
bodu 4 tohto článku a tiež iná fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na web stránke
www.corlonez.sk, a to poskytnutím svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu, pri príležitosti
požiadania o bezplatný vzor zmluvy, alebo bezplatný E-book, alebo pri príležitosti požiadania o
akúkoľvek inú službu, ktorú dodávateľ poskytuje na web stránke www.corlonez.sk zdarma alebo
bezplatne. Objednávateľ noviniek a/alebo marketingových informácii súhlasí s ich doručovaním
prostredníctvom e-mailu na ním zadanú e-mailovú adresu. Objednávateľ noviniek a/alebo
marketingových informácii môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním prázdneho
e-mailu na adresu info@corlonez.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie „Odhlásiť“. Dodávateľ
spamovanie nepodporuje.
6. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na web stránke www.corlonez.sk

7. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
8. Orgánom dozoru je:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
II.
Objednávka a uzavretie zmluvy o dodaní služieb
1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká momentom, ktorým objednávateľ
doručí (elektronicky, poštou alebo osobne) dodávateľovi vyplnený objednávkový formulár
obsahujúci najmä informácie o objednávateľovi v súlade s bodom 6 písm. a) tohto článku, druh
objednanej služby a jej cenu. Tento formulár dodávateľ zašle objednávateľovi e-mailom (alebo
doručí pri osobnom stretnutí) na základe úkonu objednávateľa, ktorým objednávateľ jasne a
zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie služby. Objednávateľ môže vyjadriť svoju vôľu o
objednanie služby napr. prostredníctvom internetového portálu použitím kontaktného formulára,
resp. môže vyjadriť vôľu o objednanie služieb e-mailom alebo telefonicky.
2. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom nevzniká pri využití služieb, ktoré
dodávateľ poskytuje bezplatne, zdarma, alebo z ktorých vyplýva ich nezáväznosť.
3. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom podľa bodu 1. tohto článku vzniká za
podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých povinných údajov vyžadovaných
v objednávkovom formulári v súlade s bodom 6 tohto článku. Ak nebude objednávka obsahovať
náležitosti podľa bodu 6 tohto článku, môže sa pokladať za neúplnú. Ak nebude objednávka
obsahovať náležitosti podľa bodu 6 písm. a) tohto článku dodávateľ sa pokúsi e-mailom
kontaktovať objednávateľa a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v objednávkovom formulári
a na jeho prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo
dopĺňajúcich objednávkový formulár, objednávka sa pokladá za úplnú a medzi dodávateľom a
objednávateľom vzniká zmluvný vzťah.
4. Objednávateľ je povinný si objednávkový formulár pred jeho odoslaním skontrolovať a prípadné
chyby opraviť. Ak objednávateľ po odoslaní formuláru zistí, že uviedol chybné údaje, alebo
nesúlad s tým, čo si chcel u dodávateľa objednať, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne upovedomiť dodávateľa e- mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu
info@corlonez.sk.
5. Objednávkový formulár bude uložený u dodávateľa a bude objednávateľovi dostupný.

6. Objednávkový formulár sa uzatvára v slovenskom jazyku a podstatnými náležitosťami sú najmä:
a) identifikácia objednávateľa: obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania/
bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt a e-mailová adresa b) druh služby a jej cena.
7. Prijatý objednávkový formulár dodávateľom sa považuje za zmluvu o dodaní služby (ďalej len
„zmluva“), ktorá je momentom prijatia uzavretá a záväzná. Uzavretie zmluvy je dodávateľ
povinný potvrdiť objednávateľovi e-mailom najneskôr do nasledujúceho dňa od jej doručenia.
III.
Služby
1. Ku dňu vydania týchto VOP dodávateľ poskytuje najmä služby uvedené na web stránkach
www.corlonez.sk
2. Pri službách „Zakladanie spoločností.“, „Zmeny v OR“ „ Ready made s.r.o. s DPH“, „ Platitelia
DPH s históriou“, resp. pri iných službách zverejnených na web stránkach www.corlonez.sk,
uskutočňuje dodávateľ na základe splnomocnenia objednávateľa úkony smerujúce k ohláseniu
živnosti, k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti, k zápisu a k zmene zapisovaných údajov
v obchodnom registri, najmä administratívne spracovanie dokumentov potrebných pre ohlásenie
živnosti, založenie, vznik a zmenu obchodnej spoločnosti, poskytnutie súvisiacich konzultácií,
obstaranie príslušných verejno-právnych oprávnení a zápis obchodnej spoločnosti do príslušného
obchodného registra. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Pri službe „Ready made
s.r.o. s DPH“ uskutočňuje dodávateľ na základe plnomocenstva objednávateľa úkony smerujúce
k prevodu obchodného podielu v už zaregistrovanej obchodnej spoločnosti, vrátane zmeny sídla,
zmeny konateľa, prípadne obchodného mena spoločnosti, a to podľa požiadaviek objednávateľa
na podklade ním uvedených informácii.
3. Pri službách „Zakladanie spoločností“, „Zmeny v OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia
DPH s históriou“ objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol vyhlásený
konkurz, alebo že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Objednávateľ tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom a ani zodpovedným zástupcom
nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti prevádzkovania živností.
4. Poskytnutie služby je skončené: a) dňom vzniku obchodnej spoločnosti, resp. dňom konečného
odmietnutia vykonania zápisu spoločnosti, ak si objednávateľ objednal službu „Zakladanie
spoločností“, b) dňom vykonania zápisu zmien vo firme v príslušnom registri alebo dňom
konečného odmietnutia takejto registrácie, ak si objednávateľ objednal službu „Zmeny v OR“;
c) pri iných službách zverejnených na web stránkach www.corlonez.sk je poskytnutie služby
skončené podľa dohody medzi dodávateľom a objednávateľom.

IV.
Dodacie podmienky
1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 30 dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli
uvedené alebo v týchto VOP uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia
kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov zo strany
objednávateľa dodávateľovi potrebných pre poskytnutie služby.
2. Dodacia lehota nie je pre dodávateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo
strany príslušných štátnych orgánov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov
príslušných štátnych orgánov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické
skutočnosti, ktoré dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť (ako napr. chybne vydaný živnostenský
list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na
živnostenskom liste, neoprávnene zamietnutý návrh na zápis do obchodného registra a pod.).
Dodávateľ v takomto prípade nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania
služby.
3. Dodávateľ je povinný poskytovať služby v súlade s pokynmi a informáciami poskytnutými
objednávateľom a s profesionálnou starostlivosťou. Dodávateľ nie je viazaný pokynmi
objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich
obchádzajú.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie služby, najmä:
denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke; udržiavať
funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke; potvrdiť dodávateľovi doručenie
e-mailových správ; po zaslaní dokumentácie na podpis túto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom
doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť jej podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch,
kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je objednávateľ povinný
zabezpečiť na svoje náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo na matrike. Dodacia
lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo
so splnením svojich povinností.
5. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez vopred daného súhlasu dodávateľa zmeny v
dokumentácii poskytnutej dodávateľom.
6. Objednávateľ je povinný podpísanú dokumentáciu podľa bodu 5. zaslať na svoje náklady poštou
na adresu dodávateľa alebo ju doručiť dodávateľovi osobne.
7. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha najmä elektronicky a telefonicky.
Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi platnú a funkčnú e- mailovú adresu a telefónne číslo.
Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou emailovej adresy objednávateľa
alebo jej nízkou kapacitou na prijímanie dát.
8. Pri službách „Zakladanie spoločností“, „Zmeny v OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia
DPH s históriou“ bude dodávateľ objednávateľa priebežne informovať o prebiehajúcom postupe

pri zabezpečovaní služby prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Rovnako bude objednávateľ
informovaný o dátume podania písomností na živnostenský úrad, o dátume podania písomnosti
na zápis do obchodného registra a o skutočnosti, že mu dodávateľ zaslal kompletnú záverečnú
výstupnú dokumentáciu.
9. Dodávateľ je povinný po skončení procesu dodania služby „Zakladanie spoločností“, „Zmeny
v OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia DPH s históriou“ bezodkladne zaslať/odovzdať
objednávateľovi kompletnú výstupnú dokumentáciu (napr. originál osvedčenia o živnostenskom
podnikaní, originál potvrdenia o zápise do obchodného registra a originál výpisu z obchodného
registra). Výstupnú dokumentáciu dodávateľ doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty a to na
adresu objednávateľa uvedenú v objednávkovom formulári, príp. si ju môže objednávateľ
prevziať u dodávateľa, na adrese sídla dodávateľa, osobne. Objednávateľ je povinný preberať
poštu zaslanú dodávateľom služby. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v kontaktnom formulári
záväznú adresu, na ktorú mu bude zásielka zaslaná. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená,
bez ohľadu na dôvod nedoručenia, náklady na opätovné zaslanie znáša objednávateľ. Pokiaľ sa
zásielku nepodarí objednávateľovi doručiť ani opätovne, dodávateľ upovedomí objednávateľa
e-mailom, že zásielka bude uložená u neho, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za
splnenú.
10. Dodávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v
súčasnom období alebo z iných dôvodov predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi. O tejto
skutočnosti je dodávateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak
objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený
jednostranne odstúpiť od zmluvy.
11. Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.
12. Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo mena a priezviska
a príp. aj názvu obce, v ktorej má sídlo, na web stránke www.corlonez.sk medzi referenciami
dodávateľa. Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu
info@corlonez.sk
V.
Platobné podmienky
1. Ceny služieb sú uvedené vždy vedľa vybranej služby, príp. sa spravujú aktuálnym cenníkom
uvedeným na web stránkach www.corlonez.sk v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné
ceny. Cena sa uhrádza na základe vystavenej faktúry. Pri poskytnutí služby prostredníctvom
tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.
2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH. Cena
pri službách „Zakladanie spoločností“, „Zmeny v OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia
DPH s históriou“ obsahuje aj súdne poplatky za elektronické podávanie návrhov do
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Obchodného registra Slovenskej republiky. Pokiaľ klient požiada o iné, ako elektronické podanie
návrhu na zápis do Obchodného registra, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi plný súdny poplatok,
sumu za overovanie potrebného počtu rovnopisov a podpisov na dokumentácii a vopred dohodnutý
administratívny poplatok za spracovanie podania v inej ako elektronickej forme.
Služby, pri ktorých je potrebné zastúpenie objednávateľa na základe plnomocenstva, t.j. konanie
v mene objednávateľa, pred rôznymi právnymi subjektmi je bezplatné. Uvedené sa týka len
samotného úkonu zastúpenia pred danými právnymi subjektmi, t.j. najmä: podanie, podpísanie a
odoslanie príslušného dokumentu (tlačiva/návrhu/elektronického formuláru, požadovanej prílohy
k návrhu a pod.) osobne alebo s použitím zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje
dodávateľ, alebo jeho zamestnanci. Uvedené sa nevzťahuje na administratívne úkony (napr. scanovanie
dokumentov, vyplnenie a vypísanie potrebného tlačiva/návrhu/elektronického formuláru, priloženie
potrebných už elektronicky podpísaných príloh k návrhu a pod.), ktoré sú spoplatnené podľa
aktuálnych cien/cenníka uvedených/uvedeného na web stránkach www.corlonez.sk v čase
objednania služby.
Cena za službu „Zmeny v OR.“ sa vzťahuje vždy na jednu zmenu zmenu vspoločnosti. Pri
viacerých zmenách sa cena dohodne s objednávateľom individuálne podľa počtu požadovaných
zmien. Dohodnutá konečná cena musí byť vždy vopred odsúhlasená objednávateľom.
Cena pri službách, pri ktorých nie je možné vopred stanoviť presnú cenu, sa spravuje dohodou
medzi dodávateľom a objednávateľom. Objednávateľ je vždy vopred informovaný o ponúkanej
cene za službu.
Dodávateľ sa môže rozhodnúť, že do ceny zahrnie aj niektoré hotové výdavky – o tejto
skutočnosti bude objednávateľa vopred informovať e-mailom alebo na stránkach www.corlonez.sk
Pri zložitejších požiadavkách klienta (napr. so zahraničnými konateľmi, nepeňažnými vkladmi, s
potrebou znaleckých posudkov, úradných a iných prekladov, s osobitnými predmetmi podnikania
a pod.), sa cena ako aj čas dodania služby určuje dodávateľom individuálne, prípadne dodávateľ
odporučí objednávateľovi obrátiť sa na advokáta, s ktorým dodávateľ spolupracuje, príp. na iného
advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory, a požiadať ho o poskytnutie právnej rady.
Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny služieb uvedené na
stránke www.corlonez.sk s tým, že nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na stránke .
Úprava ceny sa nevzťahuje na už objednané služby.

VI.
Reklamácie
1. Objednávateľ je oprávnený reklamovať objednanú službu u objednávateľa a to zaslaním správy
na e-mailovú adresu info@corlonez.sk alebo poštou na adresu sídla dodávateľa. V reklamácii
je objednávateľ povinný uviesť svoje číslo objednávky, ktoré mu bolo pridelené, prípadne inak
identifikovať svoju objednávku a dôvod reklamácie.
2. Reklamácie dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch v hodinách od 8,00 hod do 16:00 hod,
spravidla do 30 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.
3. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas z dôvodu porušenia povinností na strane
dodávateľa, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ
uhradil dodávateľovi a to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa a miery dosiahnutého
výsledku pri poskytnutí služby.
4. Ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa, je
dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi.
5. Pri službách „Zakladanie spoločností“, „Zmeny v OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia DPH
s históriou“ sa dodávateľ zaväzuje dodať službu najviac do 3 týždňov od objednania služby. V
prípade, ak dodávateľ nedodá objednávateľovi službu v uvedenej 3-týždňovej lehote v dôsledku
porušenia svojich povinností, pričom službu dodá neskôr, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi
pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a ktorá sa vypočíta tak, že z celkovej
objednávateľom uhradenej sumy sa odpočítajú príslušné súdne a správne poplatky, ktoré musel
za objednávateľa uhradiť dodávateľ. V prípade, ak dodávateľ nedodá objednávateľovi službu
vôbec, teda ani po uplynutí 3-týždňovej lehoty, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi
celú sumu, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi.
6. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu
služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa ako aj objednávateľa, je dodávateľ
povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a
to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa ako aj objednávateľa a v závislosti od
miery dosiahnutého výsledku pri poskytnutí služby.
7. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu
služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane objednávateľa, nie je dodávateľ povinný vrátiť
objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ dodávateľovi uhradil.

VII.
Vylúčenie zodpovednosti
1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému
alebo iných technických zariadení používateľov stránok www.corlonez.sk.
2. Služby, ktoré poskytuje dodávateľ nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa
osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie
majú iba všeobecný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR a na webových
portáloch. V prípade ak objednávateľ potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť
nejaké právne úkony, dodávateľ odporúča objednávateľovi obrátiť sa na advokátov z radov
Slovenskej advokátskej komory, prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej
republiky. V prípade záujmu objednávateľa vie dodávateľ objednávateľovi zabezpečiť právnu
pomoc prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.
3. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom. Objednávateľ ani
iná osoba nie je oprávnená poskytovať informácie uverejnené na stránkach www.corlonez.sk
tretím osobám, kopírovať ich, upravovať, verejne rozširovať alebo využívať na komerčné účely.
4. Web stránky www.corlonez.sk neposkytujú právne rady. Aj napriek tomu sa dodávateľ v maximálnej
miere snaží o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Avšak dodávateľ nenesie zodpovednosť
za akékoľvek vyhlásenie prezentované na web stránkach www.corlonez.sk ani za akúkoľvek
škodu vzniknutú objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného
alebo protiprávneho užívania internetových stránok www.corlonez.sk
5. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody,
spôsobené použitím informácií zo stránok www.corlonez.sk
6. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným internetovým pripojením na stránky
www.corlonez.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa
nezaťažuje dodávateľa.
VIII.
Zmena a zrušenie zmluvy
1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na
základe dohody zmluvných strán.
2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
3. Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy,
ktorej predmetom je poskytnutie služby, ktorú dodávateľ začína plniť so súhlasom spotrebiteľa
pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v § 4 ods. 6 zákona 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
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a doplnení niektorých zákonov; jedná sa najmä o služby „Zakladanie spoločností“, „Zmeny v
OR“, „Ready made s.r.o s DPH.“, „Platitelia DPH s históriou“. Odstúpenie od zmluvy zo strany
objednávateľa je možné len za podmienok stanovených týmito VOP.
Pokiaľ dodávateľ ešte nezačal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od
zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek od uzatvorenia zmluvy až do doby, kým dodávateľ toto
poskytnutie služby nezačal plniť.
Pokiaľ už dodávateľ začal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy
bez udania dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, za podmienky uhradenia alikvotnej časti sumy z
celkovej ceny služby. V prípade ak už došlo zo strany dodávateľa k čiastočnému poskytnutiu služby a/
alebo k úhrade správneho, či súdneho poplatku dodávateľom, objednávateľ nemá nárok na vrátenie
sumy za už poskytnutú časť služby a ani na vrátenie správneho a/alebo súdneho poplatku. Po
úhrade celkovej ceny za službu je dodávateľ v tomto prípade povinný vrátiť objednávateľovi prijatú
cenu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, a o sumu zaplateného správneho a/alebo
súdneho poplatku a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením
čísla objednávky, ktorú ruší.
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku
písomne alebo e-mailom, ak objednávateľ ani po výzve dodávateľa bezodkladne neodstráni
prípadné nedostatky alebo chybne vyplnené údaje v objednávke. Dodávateľ je rovnako
oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku, ak zistí, že objednávateľ uviedol v objednávkovom formulári nepravdivé údaje, alebo ak nie sú splnené
zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak má byť jediným spoločníkom
/ zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným právnická osoba, ktorá má iba jedného
spoločníka a pod.), príp. ak dôjde k odvolaniu súhlasu podľa čl. IX ods. 5 VOP.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy dodávateľom z dôvodu podľa bodu 7 tohto článku a objednávateľ
už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu
za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi túto
službu čiastočne a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku (ak už boli zaplatené).
Ak dodávateľ odstúpil od zmluvy z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 7 tohto článku a objednávateľ
už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu
za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi
túto službu čiastočne.

IX.
Ochrana osobných údajov
1. Dodávateľ je oprávnený získavať, zhromažďovať a spracúvať osobné údaje objednávateľa,
nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej objednávateľ
vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s objednávateľom
alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutoční na žiadosť objednávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje poskytnuté objednávateľom len v takom rozsahu,
v akom sú potrebné výlučne za účelom poskytnutia služieb. Dodávateľ je oprávnený uchovávať
predmetné osobné údaje počas 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Okrem vedome a dobrovoľne
poskytnutých údajov, dodávateľ nespracúva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o objednávateľovi.
Akékoľvek údaje, ktoré objednávateľ poskytne, slúžia výhradne na účely poskytnutia objednaných
služieb objednávateľovi dodávateľom.
3. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou svojich
zamestnancov, sprostredkovateľov uvedených v bode 4. tohto článku, subdodávateľov a osôb,
ktorým poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služieb a aj to len tie
údaje, ktoré sú nevyhnutné.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch objednávateľa a ďalších
osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Dodávateľ je
taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené
v súvislosti s poskytnutím služby, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri
poskytovaní služby.
5. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednaním
služby objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí
s ich získavaním, zhromažďovaním, spracúvaním a uchovávaním v evidencii dodávateľa. Objednávateľ súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním osobných údajov štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Súhlas je daný na dobu neurčitú. Prejav
súhlasu je dobrovoľný a objednávateľ ho môže kedykoľvek slobodne odvolať a to písomne listom
alebo e-mailom adresovaným dodávateľovi. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na stránkach www.corlonez.sk môžu byť aktualizované
bez predchádzajúceho upozornenia dodávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných
služieb, Takáto zmena sa nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednávateľovi dodané.
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmeny
alebo www.corlonez.sk
4. Objednávateľ a/alebo návštevník internetových stránok www.corlonez.sk objednaním služby
potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, ich obsahu porozumel a že s nimi bezvýhradne v
celom rozsahu súhlasí.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešiť prednostne
formou dohody.
V Bratislave 12.10.2015, Corlonez a.s.
Prevádzkovateľ www.corlonez.sk

