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OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 
k službe Privátny 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 Privátny someliér nasledujúco: 

1.  

Samostatne objednateľná, voliteľná služba s názvom „Privátny someliér“ (ďalej len „Privátny 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“) v priestoroch určených spotrebiteľom, obvykle v jeho 
domácnosti alebo na pracovisku (ďalej len „miesto“). Službu Privátny someliér nie je možné poskytnúť 
v priestoroch inej prevádzky spoločného či verejného stravovania alebo v priestoroch prevádzky 
poskytujúcej služby občerstvenia. Miestom sa rozumie interiér alebo exteriér prislúchajúci k interiéru 
(terasa, záhrada a pod.). 

2.  

Služba Privátny someliér je spoplatnená podľa aktuálne cenníka spoločnosti, mimo rozsah spoplat-
nenia 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 pod-
mienok. 

3. 

Spotrebiteľ sa zaväzuje pri objednaní služby Privátny someliér  vytvoriť podmienky na jej priebeh na 
mieste a to najmä podmienky na dodržanie všetkých hygienických predpisov (prístup k tečúcej vode, 
prístup k pripojeniu na elektrickú energiu, možnosti umytia pohárov a príslušenstva), dostatočný 
manipulačný priestor na prezentáciu a jej prípravu, vrátane priestoru na prezlečenie a odloženie 
zvrškov someliéra a iného personálu spoločnosti.  

4. 

Služba Privátny 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 príchodu someliéra do priestoru miesta a končí 
momentom jeho opustenia. Za moment vstupu alebo opustenia miesta sa považuje prekročenie 
prvých uzamykateľných dverí na mieste. Adresa miesta je dohodnutá vopred v objednávke a nie je ju 
možné dodatočne meniť. Ak je miesto mimo mesta prevádzky spoločnosti, potom je zvlášť účtovaná 
cena za dopravu someliéra a iného personálu na toto miesto podľa cenníka spoločnosti. Ak sa k zotr-
vaniu na mieste viažu dodatočné poplatky (poplatky za vstup, za parkovanie a pod.) sú spotrebiteľovi 
samostatne účtované k cene poskytnutia služby.  

5. 

Spotrebiteľ uhradí cenu za službu Privátny 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 
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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 
služby na mieste a to bezhotovostne alebo v hotovosti, prípadne podľa dohody. 

6.  

Dodanie služby Privátny someliér zahŕňa iba prezentáciu a prípadné 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 škody, ktoré vznikli použitím nástrojov, prístrojov 
alebo príslušenstva spotrebiteľa. Pokiaľ sa k miestu poskytnutia služby viažu špecifické podmienky, 
ktoré nie je možné vopred rozumne očakávať, je povinnosťou spotrebiteľa preukázateľne upozorniť 
spoločnosť už v čase objednávky alebo najneskôr v čase, ktorý umožní ich zohľadnenie pri poskytnutí 
služby. Spotrebiteľ zodpovedá za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov na 
mieste a za poučenie someliéra a iného personálu spoločnosti s podmienkami miesta, kde je služba 
Privátny someliér poskytovaná. 

8. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušenia poskytnutia služby Privátny 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 je 
poskytnutia. 

9.  

Tieto Osobitné obchodné podmienky internetového obchodu k službe Privátny someliér nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňa 15. októbra 2020. 


