
 

 

Všeobecné obchodné podmienky  

 služby DEPO  
poskytovanej spoločnosťou Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.   

 1. Základné ustanovenia a pojmy 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len „VOP“) spoločnosti Mediaprint-Kapa 

Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava, IČO:  35 792 281 (ďalej len 
Poskytovateľ) upravujú právne vzťahy jednotlivých subjektov  súvisiace s poskytovaním 
služby DEPO v rámci Distribučnej siete Poskytovateľa.  

2. Služba DEPO – všetky činnosti Poskytovateľa  súvisiace s preberaním, skladovaním 
a odovzdávaním  zásielok spoločnosťou Poskytovateľa v jej Distribučnej sieti. 

3. Poskytovateľ – spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará  
Vajnorská 9, 831 04  Bratislava, IČO: 35 792 281, Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava, Odd.: Sa. Vl.č. 2503/B. 

4. Zásielka – riadne zabalená vec prevzatá spoločnosťou Dodávateľa a RDS  za účelom jej 
odovzdania. Adresátovi prostredníctvom Distribučnej siete. 

5. Distribučná sieť Poskytovateľa  - súhrn prevádzok zmluvných partnerov Poskytovateľa 
poskytujúcich službu DEPO  

6. Predajný bod DEPO – konkrétna prevádzka, na ktorej je možné odovzdať zásielku 
Zadávateľom na doručenie, alebo prevziať zásielku Adresátom, prípadne ním 
splnomocnenou osobou. Zoznam predajných bodov DEPO /mal by sa dať rozkliknúť 
vrátane  otváracích hodín/. Všetky predajné body DEPO sú označené nápisom 
DEPO.SK. 

7. Zadávateľ-  fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej so 
spoločnosťou Dodávateľa odovzdá Zásielku za účelom jej odovzdania Adresátovi na 
Predajnom bode 

8. Adresát – osoba určená Zadávateľom ako konečný príjemca zásielky, alebo osoba ním 
poverená na prevzatie Zásielky. 

9. Dobierka – Zásielka odovzdaná Adresátovi na Predajnom bode na základe jej zaplatenia.  
10. Zmluva – dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zadávateľom na základe 

slovenského právneho poriadku. Zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo inou 
formou (osobným podaním, elektronicky....). Potvrdenie o prevzatí zásielky, ktoré možno 
vytlačiť na www.depo.sk je zároveň potvrdením o uzatvorení zmluvy. 
 

2. Zásielka 
2.1. Hodnota  zásielky: 

Maximálna hodnota  jednej zásielky    750 € 
2.2. Parametre zásielky: 

- do 6 kg /štandard/: maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm  
 
 

  



 

 

- nad 6 kg do 15 kg: 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm 
 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm 
  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm 

 
2.3. Zadávateľ nesmie Poskytovateľovi odovzdať zásielky s nedovoleným a nebezpečným 

obsahom. Nedovolený obsah je obsah odporujúci predpisom platným v Slovenskej 
republike a akýkoľvek nebezpečný obsah, najmä: 
a) platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, 

drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou; 
b) omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne 

látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny 
alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky; 

c) látky, ktoré môžu podliehať skaze a mohli by ohrozovať ľudské zdravie; 
d) akékoľvek zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie 

ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné zásielky alebo dopravné 
prostriedky; 

e) zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé; 
f) živé alebo neživé organizmy, živé zvieratá, exempláre ohrozených druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín, ak osobitný predpis neustanovuje inak; 
g) veci a tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný. 

2.4. Poskytovateľ je oprávnený pri preberaní zásielky požadovať, aby Zadávateľ preukázal, 
že zásielka a jej úprava zodpovedajú týmto VOP. Nie je však povinný to zisťovať. Za 
obsah a úpravu zásielky v plnej miere zodpovedá Zadávateľ.  

2.5. Každá Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, 
tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Zásielky. Ďalej  musí byť Zásielka 
zabezpečená tak,  aby s ňou mohla manipulovať jedna osoba. Obal Zásielky a uzávera 
musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou 
manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez 
zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom 
balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi 
sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými 
časťami tovaru). Na spodok a vrch škatule treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši 
ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac balíkov alebo vecí do jednej 
zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Zásielky. Zadávateľ 
nesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, 
poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Zásielky. 

2.6. Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Zadávateľ zodpovednosti za správnosť balenia. 
Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie so Zásielkou, avšak je nevyhnutné, aby aj takto 
označená Zásielka bola dôkladne zabalená.  

2.7. Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená tak, aby neohrozovala zdravie 
spolupracovníkov Poskytovateľa a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak 
obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov Poskytovateľa, ktorí s ňou 
manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Zásielky alebo zariadenie 
Poskytovateľa. 



 

 

 
3. Prevzatie zásielky Poskytovateľom 
3.1. Zásielku určenú k odovzdaniu Adresátovi odovzdá Zadávateľ Poskytovateľovi osobne 

alebo prostredníctvom tretích osôb v sídle Poskytovateľa na St. Vajnorskej 9, Bratislava 
alebo na inej adrese, ak je dohodnuté zmluvou. Poskytovateľ potvrdí prevzatie Zásielky 
prostredníctvom potvrdzovacieho listu na www.depo.sk. V prípade, že Zadávateľ 
odovzdá Poskytovateľovi zásielky prostredníctvom tretích osôb, musí k zásielkam pridať 
súhrnný zoznam zásielok. V opačnom prípade nebude Poskytovateľ na neskoršie 
reklamácie brať ohľad.  

3.2. Objednávku služby DEPO možno urobiť online na www.depo.sk alebo osobne v sídle 
Poskytovateľa v Bratislave, na Starej Vajnorskej 9. 

3.3. Objednávka musí obsahovať: 
a) označenie Zadávateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko 

u fyzických osôb - nepodnikateľov; obchodné meno, sídlo, IČO  právnickej osoby 
a fyzickej osoby - podnikateľa), 

b) označenie Adresáta (meno, priezvisko u fyzických osôb; obchodné meno, sídlo, IČO  
právnickej osoby; tel. kontakt a e-mailová adresa), 

c) počet zásielok, (súhrnný zoznam) 
d) určenie hodnoty a parametrov jednotlivých zásielok 

3.4. Zadávateľ označí každú zásielku štítkom s čiarovým kódom, ktorý je možné získať na 
www.depo.sk.  Čiarový kód je nutné pripevniť na zásielku takým spôsobom, aby 
neodpadol a aby nebola plocha čiarového kódu ničím prekrytá, aby čiarový kód nebol 
poškodený. 

3.5. Dodacia lehota zásielky na Predajný bod je od 1-5 dní odo dňa jej prevzatia.  
3.6. Zásielky na dobierku je Zadávateľ povinný označiť ako dobierka pri objednávaní služby 

DEPO online  na www.depo.sk . 
  
4. Prevzatie zásielky Adresátom 
4.1. Poskytovateľ okamžite po prevzatí zásielky upovedomí  Adresáta o uložení zásielky a 

možnosti vyzdvihnutia zásielky na príslušnom Predajnom bode DEPO, resp. v sídle 
Poskytovateľa a to e-mailom alebo SMS-notifikáciou. 

4.2. Zásielku je možné prevziať v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o uložení 
zásielky, a to v prevádzkových hodinách určeného Predajného bodu DEPO. 

4.3. Zásielka bude odovzdaná Adresátovi alebo splnomocnenej osobe po overení údajov 
a SMS-verifikácii. Adresát alebo splnomocnená osoba potvrdí prevzatie zásielky svojím 
podpisom na potvrdzovacom lístku s uvedením dátumu prevzatia. 

4.4. Zásielka na dobierku bude Adresátovi vydaná až po zaplatení hotovosti v cene Dobierky. 
4.5. V prípade, ak si Adresát neprevezme zásielku v odbernej lehote podľa bodu 4.2., bude 

zásielka odoslaná do sídla Poskytovateľa na St. Vajnorskej 9, Bratislava, kde si ju 
Zadávateľ môže prevziať.  Za spätné doručenie zásielky do sídla Poskytovateľa budú 
Zadávateľovi  fakturované  ceny doručenia v zmysle platného cenníka.  



 

 

4.6. Ak nebude neprevzatá  zásielka vyzdvihnutá Zadávateľom ani v lehote 3 mesiace od jej 
vrátenia na St. Vajnorskú 9, Bratislava, je Poskytovateľ oprávnený zásielku likvidovať na 
náklady Zadávateľa.  
 

5. Cenník, platobné podmienky 
 

5.1. Ceny podania zásielok na Predajnom bode DEPO: 
 
a/ Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia: 
do 6 kg /štandard/:     maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 

maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      1,40 EUR 
  

nad 6 kg do 15 kg: 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,90 EUR 
 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,20 EUR 
  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,20 EUR 
 
dobierka         0,50 EUR 

 
b/ Fyzické osoby – nepodnikatelia: 
 
do 6 kg /štandard/:     maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 

maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      1,40 EUR 
  

nad 6 kg do 15 kg: 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,90 EUR 
 
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,20 EUR 
  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,20 EUR 
 
dobierka         0,50 EUR 

 
 

5.2. Ceny podania zásielok v sídle Poskytovateľa v Bratislave, Stará Vajnorská 9: 
 
a/ Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia: 
do 6 kg /štandard/:     maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
                                                maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      1,20 EUR 
  
nad 6 kg do 15 kg: 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,70 EUR 

   



 

 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,00 EUR 

  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,00 EUR 

 
 
b/ Fyzické osoby – nepodnikatelia: 
do 6 kg /štandard/:     maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
                                                maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      1,20 EUR 
  
nad 6 kg do 15 kg: 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,70 EUR 

   
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,00 EUR 

  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,00 EUR 

 
 

5.3. Pre nových zákazníkov platia v prvom mesiaci poskytovania služby DEPO nasledujúce 
zľavy: 
 
a/ Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia: 
 
do 6 kg /štandard/:     maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 

                                                        maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm     0,99 EUR 
 
nad 6 kg do 15 kg: 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,70 EUR 

   
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,00 EUR 

  
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,00 EUR 
 
 

 b/ Fyzické osoby – nepodnikatelia: 
  
do 6 kg /štandard/: maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 

                                                        maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm     0,99 EUR 
 
nad 6 kg do 15 kg: 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 75 cm 
maximálny súčet  rozmerov všetkých troch strán do 130 cm      2,70 EUR 

   
maximálny rozmer jednej strany zásielky do 120 cm 
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 150 cm     3,00 EUR 

  



 

 

maximálny rozmer jednej strany zásielky do 170 cm  
maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán do 240 cm    5,00 EUR 

 

5.4. Ceny za podanie zásielok sú splatné na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. 
5.5. Ceny za podanie zásielok je možné uhradiť spôsobom: 
Bankovým prevodom na účet Poskytovateľa – informácie a špecifiká platby oznámi 
Poskytovateľ Zadávateľovi po prijatí a spracovaní objednávky a to vopred dohodnutou 
formou. 
5.6. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu 
(spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.) a v danej lehote, nemá spoločnosť 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. povinnosť poskytovať službu DEPO až do dátumu 
napravenia chyby. 
5.7. Fakturácia za službu DEPO bude formou elektronickej faktúry zasielaná na mailovú 
adresu Zadávateľa dekádne so splatnosťou sedem dní. V prípade omeškania úhrady faktúry 
má právo Poskytovateľ účtovať Zadávateľovi úroky z omeškania úhrady vo výške 0,05% 
denne z dlžnej sumy. 
5.8. U zásielok na dobierku vykoná Poskytovateľ výber hotovosti, alebo platobnou kartou 
uvedenej Zadávateľom a prevedie túto čiastku na bankový účet určený Zadávateľom, a to 
v lehote najneskôr do 7 pracovných dní od vykonania výberu hotovosti od Adresáta. Dňom 
prevedenia čiastky sa rozumie deň jej pripísania na bankový účet uvedený Zadávateľom. 
Všetky náklady spojené s bankovou transakciou a prevodom finančných prostriedkov hradí 
Zadávateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávne 
zadaného bankového účtu Zadávateľom.  
 
  
  
6. Zodpovednosť za škodu, reklamácie 
6.1. Za škodu vzniknutú nedodaním, stratou, poškodením alebo úbytkom obsahu zásielky 

zodpovedá Poskytovateľ v rozsahu stanovenom zákonom, týmito VOP, prípadne 
zmluvou. Za iné škody Poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ zodpovedá za zásielku 
až po jej fyzickom prebratí v sídle Poskytovateľa na St. Vajnorskej 9, Bratislava alebo na 
inej adrese, ak je dohodnuté zmluvou. 

6.2. Poskytovateľ zodpovedá Zadávateľovi za škodu vzniknutú na zásielke , ktorá vznikla po 
prevzatí zásielky na doručenie až do doby jej odovzdania Adresátovi. Prechod 
zodpovednosti za škodu prechádza na Poskytovateľa momentom fyzického prevzatia 
zásielky zamestnancom Poskytovateľa, resp. zamestnancom na adrese Poskytovateľa 
alebo na inej adrese, ak je dohodnuté zmluvou.. 

6.3. Poskytovateľ zodpovedá za skutočnú škodu vzniknutú na zásielke Zadávateľa – 
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa  do výšky 750 EUR. 

6.4.  Za škodu vzniknutú na zásielke Zadávateľa – fyzickej osoby – nepodnikateľa zodpovedá 
Poskytovateľ do výšky 100 EUR. Poskytovateľ zodpovedá za vyššiu škodu na zásielke, 
len ak je takáto zodpovednosť určená na základe osobitnej dohody s Poskytovateľom. 
Zadávateľ môže Poskytovateľa kontaktovať za účelom uzatvorenia osobitnej dohody. 



 

 

6.5. Pokiaľ dôjde k strate zásielky, zodpovedá Poskytovateľ za škodu vo výške 
zodpovedajúcej hodnote zásielky v čase podania. Výšku hodnoty zásielky preukazuje 
Zadávateľ.  

6.6. Pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo úbytku zásielky, uhradí  Poskytovateľ skutočnú 
preukázanú škodu až do výšky  750 EUR.  

6.7. Nárok na náhradu škody nevzniká v prípadoch stanovených zákonom a ďalej 
v prípadoch, keď škoda vznikne v dôsledku nedostatočného balenia zásielky; chybou 
zásielky, jej prirodzenou povahou alebo obvyklým úbytkom; uvedenia nesprávnych, 
neúplných údajov Adresáta. 

6.8. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zásielke, ak vzniku škody nemohol zabrániť ani 
pri vynaložení obvyklej starostlivosti.  

6.9. Zásielka je považovaná za stratenú, ak nebola dodaná Adresátovi a nebola nájdená do 5 
dní odo dňa doručenia reklamácie.  

6.10. Zásielka, ktorá je nájdená potom, čo bola vyplatená náhrada za jej stratu, môže byť 
vrátená Zadávateľovi alebo Adresátovi len po vrátení vyplatenej náhrady, pokiaľ 
Poskytovateľ požaduje jej splatenie do doby 30 dní od oznámenia, že zásielka bola 
nájdená.  

6.11. Zadávateľ a Adresát môže reklamovať na tel. č. +421903445585, ale e-mailovej 
adrese: info@depo.sk 

6.12. Poškodené zásielky, úbytok obsahu zásielky  – v deň dodania, bezodkladne.  
 K reklamácii musí Zadávateľ alebo Adresát pripojiť: 

• doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez DPH, 
objednávka a pod.) 

• doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, 
resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu 
škody platiteľom DPH, vyplatí Poskytovateľ náhradu škody najviac vo výške 
obstarávacej ceny tovaru bez DPH) 

• v prípade poškodenia Zásielky, doklad preukazujúci výšku spôsobenej škody (faktúra 
za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia) 

 
6.13. Nedodanie zásielok – najneskôr do troch dní od  uplynutia dodacej lehoty v zmysle 
bodu 4. týchto VOP 
6.13. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude Poskytovateľ považovať 
reklamáciu za neopodstatnenú. 
6.14. Po preverení a zistení, že reklamácia je oprávnená  z dôvodov na strane Poskytovateľa, 
spoločnosť Poskytovateľa  sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to dodatočným riadnym 
doručením nedodanej zásielky alebo náhradou škody v prípade poškodených a stratených 
zásielok. Reklamácie sa Poskytovateľ zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však 
do 30 dní od uplatnenia reklamácie.  
6.15. Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo 
úbytku zo Zásielky je 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemal 
Poskytovateľ od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie 
reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov 



 

 

činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na 
vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Poskytovateľovi.  
6.16. Na základe reklamácie dodania zásielky prevádzkovateľ zisťuje, či bola zásielka dodaná 
v stanovenej lehote.  
6.17. Ak v rámci reklamačného konania Poskytovateľ zistí, že reklamovaná zásielka bola 
doručená Adresátovi, alebo nebola dodržaná dohodnutá lehota na dodanie, Poskytovateľ 
Zadávateľovi oznámi, kedy a k akému nedostatku došlo.  
6.18. Poskytovateľ môže podmieniť prijatie reklamácie poškodenej zásielky tým, že si 
reklamovanú zásielku na čas nevyhnutný pre riešenie reklamácie ponechá.  
 
7. Skončenie zmluvy 
7.1. Zadávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona 
č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 
základe zmluvy uzavretej na diaľku /ďalej len zákon/ v lehote 14 dní od prevzatia tovaru 
alebo odo dňa uzavretia zmluvy. 
7.2. Právo na odstúpenie od zmluvy je Zadávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe 
alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na 
odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Zadávateľ oznámenie o odstúpení zašle 
najneskôr v posledný deň lehoty.  
7.3. V prípade, ak Zadávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. 
predmetom objednávky sú zásielky viacerých predajcov/, zmluva sa ruší len v tejto časti. 
Poskytovateľ je však  povinný vykonať doručenie zásielok už odovzdaných na prepravu.  
7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Zadávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za 
už poskytnuté plnenie.  
  
8. Záverečné ustanovenia 
8.1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a záväzné  pre všetkých Zadávateľov  spoločnosti 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito 
VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského 
právneho poriadku  
8.2. Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne meniť 
alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na 
internetovej stránke www.depo.sk . 
8.3. V prípade rozporu týchto VOP alebo ich časti a akýmikoľvek inými zmluvnými 
podmienkami majú ustanovenia zmluvy prednosť pred VOP. 
8.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
01.06.2016. 


