
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás 

ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach 

https://darkside.sk/shop. 

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, 

ktoré nájdete tu https://darkside.sk/shop/FUTUGamesGDPR.pdf 

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky 

komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. 

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom 

E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami. 

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE 

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Službu; 

1.2. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov; 

1.3. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://darkside.sk/shop, na ktorom bude 

prebiehať nákup Tovaru; 

1.4. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu; 

1.5. My sme spoločnosť FUTU Games s.r.o., so sídlom Mojš 291, IČO 52 092 381, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Žilina, , vložka č. 71310/L,  e-mail: eshop@futugames.eu, právnymi 

predpismi označovaná ako predávajúci; 

1.6. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Služby s Nami; 

1.7. Služba je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope; 

1.8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci; 

1.9. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-

shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky. 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE 

2.1. Kúpa Služby je možná len cez webové rozhranie E-shopu. 

2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. 

Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé. 

3. UZATVORENIE ZMLUVY 

3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku. 

3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných 

prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte 



za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované 

Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím 

prostriedkov komunikácie na diaľku. 

3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. 

V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje: 

a) Informácie o nakupovanej službe (na E-shope označujete službu, o ktorú máte záujem, tlačidlom 

"Do košíka"); 

b) Informácie o Cene, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby 

návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, DPH a 

Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvolenej služby; 

c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Službu, najmä v rozsahu meno, 

priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa; 

3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po 

vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Zaplatiť" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením 

tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade 

nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla 

"Zaplatiť " budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám. 

3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou 

odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie 

Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy 

medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť.  V prípade, že nastane akýkoľvek 

dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na 

uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, 

kedy Našu ponuku potvrdíte. 

3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä 

v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Službu za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste 

dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme 

bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti 

Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, 

že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy 

odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u 

iných poskytovateľov alebo chýba či je navyše číslica. 

3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny. 

3.9. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup služby využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby 

ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude 

Vám Tovar poskytnutý so zľavou. 

 



4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA  

4.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou 

uvedenou pri Službe v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v 

návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve.  

4.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi 

predpismi. 

4.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Služby. Úhradu 

Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi: 

a) Kartou online. Prijímame spotrebiteľské aj business platobné karty VISA, VISA Electron, 

Mastercard, Maestro. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate Payments, 

a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 

228 224 267, web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, pričom platba sa riadi 

podmienkami tejto platobnej brány. Zákazník je z e-shopu obvykle presmerovaný na platobnú 

bránu, na ktorej si vyberie platobnú metódu (napr. platbu kartou, Google Pay, Apple Pay, QR platby, 

bankové prevody s okamžitým potvrdením platby.  Nasleduje proces zadania a potvrdenia platby, 

v ďalšom kroku platobná brána predáva e-shopu informácie o jej dokončení. 

4.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-

mailovú adresu uvedenú v Objednávke.  

4.5. Vlastnícke právo k Službe na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete.  

5. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA 

PREDMETU KÚPY 

5.1. Kupón na nárok na zakúpenú Službu Vám bude doručený emailom. 

5.2. Službu je možné uplatniť iba v prevádzke: DarkSide Laser Aréna, Hlinská 14, Žilina.  

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže 

dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v 

ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená. 

6.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Službu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, 

máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od 

Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia kupónu na danú Službu. V prípade, že 

sme uzavreli Zmluvu. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä 

zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie 

môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. 

6.3. Lehota na odstúpenie podľa čl. 6.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete 

oznámenie, že od Zmluvy odstupujete. 

mailto:platby-podpora@comgate.cz
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6.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, 

z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy.  

6.5. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Služby, alebo ak 

dodávateľ Služby dohodnutého v Zmluve prerušil vykonávanie sluňžby alebo vykonal závažné zmeny, 

ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak 

ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní 

Vám Službu dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto 

skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Službu, a to 

v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Službu Vám vrátime 

rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami 

dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie 

poplatky.  

7. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ 

7.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: 
eshop@futugames.eu. 

7.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail. 

7.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj. 

7.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete 
podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke 
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.  

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI 

8.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: 

eshop@futugames.eu, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa 

domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu 

neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 

subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). 

8.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich 

zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-

spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-

spotrebitelskych-sporov-1.  

8.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.  

8.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na 
webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová 

adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-

mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali. 
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9.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť 

tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté 

po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní 

pred účinnosťou tejto zmeny.  

9.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, 

prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v 

dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá 

po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť. 

9.4. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy. 

9.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy 

však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete 

teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a 

Podmienky uložiť. 

9.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji  na diaľku. 

9.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.12.2022. 

  



PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Adresát:  FUTU Games s.r.o., Mojš 291, 010 01 

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom 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 znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy: 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na 

diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v  dôsledku 

takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti 

a funkčnosti tovaru. 

Dátum: 

Podpis: 

 

Titul, meno a priezvisko:  

Adresa:  

E-mailová adresa:  

Číslo objednávky a faktúry:  

Dátum objednania:  

Dátum prevzatia tovaru:  

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):  

Dôvod vrátenia tovaru:  

Spôsob pre vrátenie prijatých 

finančných prostriedkov: 

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový 

účet (IBAN)/iným spôsobom 

 


