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OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 
k službe Online someliér 

 
Všeobecné obchodné podmienky v platnom znení prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej aj 
„e-shop“ alebo „internetový obchod“) spoločnosti  CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 
Bratislava, zapísanej oddiel Sro, vložka číslo 7477/B, register Okresného súdu Bratislava I, IČO: 
31377971 (ďalej len „spoločnosť“), umiestneného na doméne wineplanet.sk (ďalej len „internetová 
doména“) sa rozširujú o osobitné obchodné podmienky k službe Online someliér nasledujúco: 

1.  

Samostatne objednateľná, voliteľná služba s názvom „Online someliér“ (ďalej len „Online someliér“ 
alebo „služba“) je službou určenou na poradenstvo, prezentáciu, predvedenie, odborný výklad k to-
varu, príprava na vzorkovú konzumáciu formou ochutnávky a odporúčanie na konzumáciu nápojov 
z ponuky spoločnosti (ďalej len „prezentácia“) pričom samotná prezentácia je vykonaná na diaľku, 
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez ohľadu na použitý komunikačný prostriedok 
prenosu obrazu a zvuku prezentácie pre spotrebiteľa a iných spotrebiteľom určených prijímateľov 
(ďalej len „prijímatelia“) a to po dodaní tovaru určeného na vzorkovú konzumáciu na všetky miesta 
prijímania prezentácie diaľkovou komunikáciou. 

2.  

Služba Online someliér je spoplatnená podľa aktuálne cenníka spoločnosti, mimo rozsah spoplatnenia 
ostatných služieb alebo dodania tovaru. Na túto službu sa nevzťahujú iné zvýhodnenia. Na túto službu 
sa tiež nevzťahujú podmienky odstúpenia od zmluvy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. 

3. 

Spotrebiteľ sa zaväzuje pri objednaní služby Online someliér vytvoriť podmienky na jej priebeh, a to na 
všetkých miestach jej prijímania a to najmä podmienky technického zabezpečenia príjmu prezentácie 
prostriedkami diaľkovej komunikácie a dostupnosti zaslaných produktov pre prijímateľov prezentácie. 
Spoločnosť neručí za technické vybavenie spotrebiteľa a prijímateľov prezentácie a ani za kvalitu 
prenosu prezentácie prostriedkami diaľkovej komunikácie pokiaľ je táto ovplyvnená na strane 
spotrebiteľa alebo jej prijímateľov. 

4. 

Služba Online someliér je poskytovaná v obvyklom čase, a to od 8.00 hod. do 21.00 hod. Trvanie služby 
mimo rozsah tohto času je podmienené súhlasom spoločnosti. Služba sa poskytuje na dohodnutý čas, 
ktorý začína plynúť momentom začiatku vysielania prezentácie, pričom začiatok prezentácie nie je 
podmienený pripojením všetkých určených prijímateľov až do momentu ukončenia diaľkového  
spojenia inicializovanej someliérom prostriedkami diaľkovej komunikácie. 

5. 

Spotrebiteľ uhradí cenu za službu Online someliér obvykle vopred, na základe zálohovej faktúry 
vystavenej spoločnosťou. Pokiaľ nie je možné určiť celkovú cenu služby vopred, chápe sa uhradený 
poplatok ako záloha na jej poskytnutie. Poskytnutie služby sa viaže na úhradu zálohovej faktúry a jej 
úhrada v čase  splatnosti sa považuje za záväznú objednávku. Pokiaľ je uhradená zálohová faktúra po 
splatnosti, môže spoločnosť odmietnuť jej poskytnutie z dôvodu nedostatočného času na samotnú 
prípravu poskytnutia služby a peňažné plnenie spotrebiteľovi vráti. Po poskytnutí služby je táto 
vyúčtovaná v skutočnom rozsahu jej poskytnutia vrátane dodania tovaru, ak bol popri poskytnutí 
služby dodaný. Rozsah poskytnutia služby spotrebiteľ potvrdí na dodacom doklade, ktorý tvorí podklad 
vyúčtovania. Rozdiel výslednej ceny služby a prípadného dodania tovaru sa zaplatí po skončení dodania 
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služby, obvykle bezhotovostne prevodom alebo prevodnou výzvou spoločnosti prostriedkami 
umožňujúcimi platbu na diaľku. 

6.  

Dodanie služby Online someliér zahŕňa iba prezentáciu a dodanie tovaru, pokiaľ je tak objednaním 
určené. Akékoľvek iné úkony nad rozsah prezentácie sú vylúčené a nemôžu byť od someliéra alebo 
iného personálu požadované. 

7.  

Pri poskytnutí služby spoločnosť nezodpovedá za nepretržité spojenie prostriedkami diaľkovej 
komunikácie na strane spotrebiteľa alebo prijímateľov a škody, ktoré vznikli v súvislosti si ich  použitím. 

8. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušenia poskytnutia služby Online someliér z dôvodov vyššej moci, 
z dôvodu obmedzenia na základe osobitných opatrení štátnych orgánov alebo z dôvodu prekážok na 
strane spoločnosti, pre ktoré nie je možné rozumne požadovať dodanie služby spoločnosťou. Pre tieto 
prípady platí, že poskytnutá záloha spotrebiteľom sa vráti v plnej výške. Ak je poskytnutie služby 
zmarené alebo zrušené spotrebiteľom v čase od 48 hodín a menej do času jej konania, poskytnutá 
záloha sa nevracia s výnimkou dôvodov na strane spotrebiteľa hodných zreteľa, kedy sa záloha vráti 
v pomernej časti po odpočítaní nákladov, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s prípravou jej 
poskytnutia. 

9.  

Tieto Osobitné obchodné podmienky internetového obchodu k službe Online someliér nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňa 1. novembra 2020. 


