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Všeobecné obchodné podmienky 
webového portálu www.hippokratin.sk 

(ale aj www.hippokratin.cz  www.hippokratin.eu  www.hippokratin.com) 
 

 
1. 
Všeobecné ustanovenia. 
CHEMOXA a.s. 
Čermany 182, P.O.BOX 9,  
SK-95501 Topoľčany 
IČO: 34135821 
(ďalej iba dodávateľ) 
je prevádzkovateľom uvedeného portálu a dodávateľom tovaru a služieb poskytovaných týmto 
portálom. 
Každý, kto sa zaregistruje na tomto portáli alebo pošle objednávku na tovar alebo služby ponúkané na 
tomto portáli, (ďalej iba odberateľ) týmto prejavuje bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými 
obchodnými podmienkami (ďalej iba VOP). 
 
2. 
Ochrana osobných údajov. 
Odberateľ súhlasí s tým, že dodávateľ zhromažďuje a uchováva na neobmedzenú dobu osobné údaje 
odberateľa, ktoré poskytol pri registrácii na tomto portáli. 
Dodávateľ má právo vymazať existujúcu registráciu na portáli, ak zistí, že zadané údaje sú nepravdivé 
alebo neaktuálne alebo sú registrované opakovane. 
Dodávateľ má právo vymazať existujúcu registráciu na portáli, ak to uzná za opodstatnené aj v iných 
prípadoch. 
Dodávateľ má právo odberateľom elektronicky zasielať alebo poskytovať telefonicky rozne ponuky, 
informácie a pod., rovnako má neobmedzené právo získané osobné údaje odberateľa poskytovať 
ďalším užívateľom.  
 
3. 
Ceny a platobné podmienky. 
Všetky uvedené ceny sú ceny bez DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. 
Objednané služby alebo tovar sú dodané až po zaplatení proforma-faktúry na číslo účtu dodávateľa: 
1396851753/0200 vo VUB Topoľčany  (IBAN: SK75 0200 0000 0013 9685 1753). 
Zaplatenie proforma-faktúry sa zároveň považuje za záväzné potvrdenie objednávky. 
Nezaplatená objednávka sa považuje za nezáväznú. 
Storno podmienky:  odberateľ môže objednávku kedykoľvek stornovať,  zmluvný storno-poplatok za 
stornovanie záväzne potvrdenej objednávky je 100% zaplatenej sumy za túto objednávku. 
 
4. 
Záverečné ustanovenia. 
Dodávateľ môže tieto VOP kedykoľvek meniť alebo doplniť. 
Takéto zmenené VOP sú platné odo dňa uverejnenia na tomto portáli, týmto dňom strácajú staré VOP 
platnosť. 
Ostatné podmienky, ktoré neupravujú tieto VOP sa riadia platnou legislatívou v Slovenskej republike. 
Ak sa stanú niektoré časti VOP neplatné alebo nevykonateľné (napr. zmenou legislatívy), nie je tým 
dotknutá ostávajúca časť týchto VOP. 
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2009 
 
 


