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1. KTO SME? 

 
 

Sme nová firma na Slovensku, ktorá 

sa zaoberá predajom a dizajnom 

mikín. Máme naše originálne  

dizajny, ale zároveň ponúkame  

služby v podobe toho, že si môžete 

navrhnúť váš vlastný dizajn potlače 

alebo nášivky, ktorú vám vytlačíme 

na mikinu. 

Riaditeľkou našej firmy je Sofia  

Mihaliaková. 
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2. NAŠA PONUKA 

2.1 Dámske mikiny 

Uvádzame jeden z našich typov dámskych mikín, 

ktorý je celý z bavlny. Ponúkame ho v štyroch  

variantoch: 

 

Čierny variant 

 

Fialový variant 

 

Žltý variant 

 

Biely variant 
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2.2 Pánske mikiny 

Muži si u nás tiež vyberú. Medzi naše  

najodporúčanejšie výrobky patrí táto pánska  

mikina, ktorá je zo 100% bavlny: 

Šedý variant 

 

Červený variant 

 

Modrý variant 

 

 



8 

 

 

2.3 Detské mikiny 

Medzi našou ponukou nájdete aj detské mikiny. 

Obdarujte svojich najmenších s našimi mikinami. 

Napríklad s touto: 

Biely variant 

 

Čierny variant 

Modrý variant 

Červený variant 
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2.4 Príslušenstvo k mikinám 

Väčšina mikín má stále šnúrky, ale čo ak sa vám 

šnúrka pokazí? Presne pre takéto situácie  

predávame aj šnúrky do mikín (120 cm): 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že si chcete vaše mikiny (alebo aj iné 

oblečenie) trocha skrášliť, tak si u nás môžete  

zakúpiť aj nášivky: 
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2.5 Náš dizajn 

Môžete si u nás kúpiť aj mikiny s naším  

originálnym dizajnom: 

Mikina s potlačou lebky 

Mikina s potlačou motýľa 

Mikina s potlačou otáznika 

Mikina s potlačou zvieratka 
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2.6 Váš dizajn 

Hľadáte úplnú originalitu? Ponúkame vám  

možnosť si vytvoriť vlastnú mikinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak si chcete skrášliť vašu mikinu originálnou  

nášivkou, tak sme tu pre vás. Ponúkame vám 

možnosť navrhnúť si vlastnú nášivku. 



12 

 

 

3. OBCHODNÉ PODMIENKY 

3.1 Dodacie podmienky 

• Kupujúci je povinný prevziať objednávku, ktorú predávajúci 

poslal na predom dohodnuté miesto. 

• Ak je tovar nutné poslať znovu alebo iným spôsobom, kupujúci 

je povinný vziať na seba náklady. 

• Po vytvorení objednávky by malo prísť kupujúcemu na e-mail 

potvrdenie o objednávke. Ak sa tak nestane, tak musí kupujúci 

kontaktovať predávajúceho.  

• Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať  

neporušenosť balíku. Ak predávajúci nájde nejakú chybu  

spojenú s obalom výrobku, mal by to nahlásiť prepravcovi.  

• V prípade, že je balík poškodený do takého stavu, že sa z neho 

dá poznať, že sa nejaká nežiadaná osoba dostala k obsahu  

balíku, nemusí kupujúci tento balík prevziať.   

• Balík s tovarom dodáme do týždňa. 

• Prepravcovia, ktorých je možné využiť pre objednávku sú  

Zásielkovňa, DHL a Slovenská pošta. 

• Každá zásielka obsahuje faktúru, na ktorej sú detaily  

objednávky.  
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3.2  Platobné podmienky 

• Kupujúci môže zaplatiť v hotovosti, darčekovým poukazom, 

prevodom na účet či kartou. 

• Kupujúci je povinný uhradiť aj náklady spojené s balením 

a odoslaním objednávky. 

• Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu. 

• Prípadné zľavy, ktoré kupujúci obdrží od predávajúceho, nie sú 
možné kombinovať. 

• Nie sme platiteľmi DPH, takže ceny u výrobkov sú konečné. 

3.3 Reklamačné podmienky 

• Predávajúci je zodpovedný, aby objednávka prišla ku  

kupujúcemu bez vád.   

• Ak sa tak nestane a tovar je v nejakej forme pokazený, tak má 

kupujúci právo na reklamáciu (t.j. vrátenie peňazí, vymenenie 

za iný tovar alebo zľava na tovary). 

• Reklamácia sa dá vybaviť elektronicky alebo fyzickým listom. 

 Reklamácia musí obsahovať: 

 Označenie čísla objednávky 

 Označenie predávajúceho 

 Označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy 

 Dôvod reklamácie 

 Práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú 

 Dátum a podpis kupujúceho 

• Predávajúci je povinný informovať o stave reklamácie  

kupujúceho do 30 dní. 
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4. Informácie o firme 
Naša firma sa nachádza na Vajnorskej ulici 10645/100, 831 04  v Bratislave.                                                     

Otváracie hodiny: 

 
Kontakt: 

Tel. č.: 0915 685 201 

E – mail: mihoska@gmail.com 

Webstránka: mihoskashop.wexbo.com 
 
Registrácia v OR: VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
cvičných firiem pri OA Nevädzová 3, 820 07 Bratislava 

Vložka číslo 202032/OA 

I.OBCHODNÉ MENO: MIHOŠKA, s.r.o. 

II. SÍDLO 

Názov ulice a orientačné číslo: Vajnorská 10645/100 

Názov obce: Bratislava 

PSČ: 831 04 

III. IČO: 30 202 033 

IV. DEŇ ZÁPISU: 05.11.2020 

V. Naša firma nie je   

platiteľom DPH, ceny sú  

konečné 

PON-PIA 10:00 – 22:00 

SOB 14:00 – 22:00 

NED Zatvorené 

mailto:mihoska@gmail.com
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„Dúfame, že vás niektorý z  

našich výrobkov oslovil a  

navštívite našu stránku alebo 

náš kamenný obchod. Tešíme 

sa na vašu návštevu.“ 

- Vaša MIHOŠKA 
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