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Felipe sa 
sťažuje...

Dohoda o 
orgáne na 
riešenie
sporov...

Preskúmanie 
prípadu...

Uzavretie 
prípadu...

Riešenie sporov online

Platforma na riešenie sporov online vám pomôže urovnať spory so 
spotrebiteľmi v 4 krokoch, cez internet a mimo súdu.

4 KROKY K LEPŠIEMU 
OBCHODOVANIU

Svoju sťažnosť pošle prostredníctvom platformy vo svojom jazyku.
Vám je doručená vo vašom jazyku spolu so zoznamom orgánov na 
riešenie sporov, ktoré môžu urovnať spor.

?  POMOC
Nerozumiete postupu? 
Obráťte sa na vaše národné kontaktné miesto.

Felipe nie je spokojný. Lampa, ktorú si objednal z vašej webovej 
lokality práve dorazila do Madridu, ale nezhoduje sa s opisom na 
internete. Jeho problém je teraz váš problém...

Vy a Felipe máte 30 dní na 
to, aby ste sa dohodli. Vy najskôr 
urobíte výber a potom vám musí 
Felipe dať svoj súhlas.

?  POMOC
Nepoznáte svoje práva? Obráťte sa na 
národné kontaktné miesto.

NEDOHODNETE sa...
Koniec.
Vaše národné kontaktné 
miesto
môže ponúknuť alternatívy.
Prídete o možnosť 
jednoducho vyriešiť situáciu 
online.

Orgán nemôže prevziať
prípad.
Koniec.
Obráťte sa na vaše národné 
kontaktné
miesto a zvoľte si inú možnosť.

Orgán na riešenie 
sporov má  
90 dní na 
to, aby našiel 
riešenie.

Ako to funguje

Našlo sa riešenie  
a vy a Felipe ste o tom informovaní.
Zo sklamaného zákazníka sa teraz môže 
stať nový verný zákazník.

ČO MUSIA UROBIŤ OBCHODNÍCI
Predávate tovar alebo služby v EÚ? 
Podľa práva EÚ musíte:

  Uviesť odkaz na platformu na 
riešenie sporov online na svojej 
webovej lokalite.

  Zobraziť svoju e-mailovú adresu  
na svojej webovej lokalite.

Ak ste sa dohodli, že budete využívať konkrétny 
orgán na riešenie sporov alebo ak sa takáto 
dohoda uplatňuje kolektívne vo vašom sektore, v 
takom prípade tiež musíte:

  Uviesť odkaz na platformu, keď posielate 
ponuku e-mailom.

  Zahrnúť informácie o platforme vo svojich 
zmluvných podmienkach.

Nedovoľte, aby sa nedorozumenie 
vymklo spod kontroly

Platforma na riešenie sporov online
http://ec.europa.eu/odr

Ďalšie informácie o obchodovaní a riešení sporov online v EÚ
http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_sk.htm 

PLATFORMA EÚ 
NA RIEŠENIE 

SPOROV ONLINE


