Informácia pre spotrebiteľa v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov

Hráč ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť FORTUNA SK, a.s., IČO: 00684881 ako
predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania
neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len
„ARS“).
Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a
spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a
sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR.
Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k
tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona a tohto
oznámenia.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do
výšky 5,- EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá
návrh, má spotrebiteľ.
Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo
rozhodcovský súd.
Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Informácie k spracovaniu osobných údajov Slovenskou obchodnou inšpekciou sú dostupné na
internetových stránkach:
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-nazacatie-ars.soi

;

Príloha č. 1
NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU
Údaje o spotrebiteľovi
meno a priezvisko:
bydlisko:
adresa na doručovanie:
emailová adresa:
telefonický kontakt:
Údaje o predávajúcom
obchodné meno/názov:
miesto podnikania/sídlo:
identifikačné číslo:
emailová adresa:
webová stránka:
telefonický kontakt:
Detaily prípadu
dátum nákupu/podpisu zmluvy:
dátum dodania:
miesto nákupu:
cena tovaru alebo služby:
spôsob platby1:
spôsob predaja2:
dátum uplatnenia reklamácie:
dátum vybavenia reklamácie:
dátum uplatnenia žiadosti spotrebiteľa o nápravu:

_______________________________________________
1 Napríklad bankový prevod, hotovosť, šek, kreditná karta alebo debetná karta.
2 Napríklad predajňa, elektronický obchod, iný predaj na diaľku (napr. ponukový katalóg, telefón),
podomový predaj, predajná akcia, trh/veľtrh, aukcie alebo internetové aukcie.
;

Opis rozhodujúcich skutočností vrátane uvedenia informácie, že pokus o vyriešenie sporu
priamo s predávajúcim bol bezvýsledný (v prípade potreby pridajte ďalší list papiera)

Označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha

Dolu podpísaný spotrebiteľ vyhlasujem, že som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu
vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Dátum ____________________________

Podpis ____________________________

;

