
Společnost  STESA s.  r.  o.,  se  sídlem Trenčianske  Bohuslavice  303,  913  06  Trenčianske

Bohuslavice, IČO: 44 616 457, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, odd.

Sro, vložka č .: 21226/R (dále také jako „Prodávající“), vydává dne 22.06.2020 tyto:

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

(dále také jako „VOP-P“):

1. Prodávající  je  maloobchodním  a  velkoobchodním  prodejcům  potahových  látek  a

čalounického materiálu (dále také jako „zboží“). Prodávající není výrobcem zboží.

2. Tyto VOP-P upravují  prodej  zboží  jiným obchodním subjektům -  podnikatelům,  v

rámci výkonu jejich podnikatelské činnosti (dále také jako „Kupující“). Pro vyloučení

pochybností Prodávající uvádí, že pro posouzení toho, zda je Kupující podnikatelem,

není  rozhodující  cenová  hladina  zakoupeného  zboží  (maloobchodní,  resp.

Velkoobchodní ceny).

3. Tyto  VOP-P se  nevztahují  na  prodej  zboží  konečnému  spotřebiteli.  Prodej  zboží

konečnému spotřebiteli je upraven v Informacích pro spotřebitele, reklamačním řádu a

všeobecných obchodních podmínkách pro spotřebitele ze dne 22.06.2020 (dále také

jako „VOP-S“).

4. Prodávající  akceptuje  jakoukoli  formu  uzavření  smlouvy,  včetně  ústního  uzavření

kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 43a občanského zákoníku. Kupující tedy může

Prodávajícímu navrhnout uzavření smlouvy např. osobně, telefonicky, elektronicky (e-

mail,  SMS,  prostřednictvím  objednávkového  formuláře  na  internetovém  obchodě

www.stesa.cz, apod.),  nebo jiným vhodným způsobem, přičemž pro posouzení,  zda

došlo  k  uzavření  smlouvy,  se  použijí  ustanovení  příslušných  právních  předpisů,

upravující náležitosti projevu vůle jednající strany.

5. Úhrada kupní ceny Kupujícím je možná jedním z následujících způsobů:

a) Bankovním převodem na základě vystavené předfaktury;

b) Uhrazením ceny zboží v hotovosti do rukou přepravce, v případě zaslání zboží

na dobírku;

c) Bankovním převodem na základě vystavené  faktury,  ve  smyslu  příslušných

ustanovení  zákona  č.  222/2004  CFU,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění

pozdějších předpisů;

d) Uhrazením  ceny  zboží  platební  kartou,  prostřednictvím  platební  brány  (při

nákupu v internetovém obchodě www.stesa.cz);
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e) Uhrazením ceny zboží v hotovosti do rukou Prodávajícího, v případě osobního

odběru zboží v prostorách Prodávajícího. O takové úhradě vystaví Prodávající

Kupujícímu  doklad  ve  smyslu  příslušných  právních  předpisů.  Pokud  by  v

takovém případě nastala pochybnost,  zda fyzická osoba, která zboží přebírá,

vystupovala jako podnikatel nebo jako spotřebitel, bude taková fyzická osoba

považována za spotřebitele a použijí se na ni podmínky VOP-S. Znění textu na

stvrzence, které obsahuje odkaz na VOP-S, samy o sobě nezakládá pochybnost

o  postavení  Kupujícího,  resp.  fyzické  osoby,  která  zboží  přebírá.  Taková

pochybnost tedy musí vyplývat alespoň z jedné další skutkové okolnosti.

6. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přecházejí na Kupujícího

okamžikem převzetí zboží Kupujícím podle bodu 7. těchto VOP-P.

7. Za okamžik převzetí zboží Kupujícím se považuje:

a) V případě úhrady  ceny  zboží  podle bodu  5.,  písm.  a)  až  d)  těchto  VOP-P

okamžik fyzického převzetí zboží Kupujícím;

b) V případě úhrady ceny zboží podle bodu 5., písm. e) těchto VOP-P je okamžik

úhrady ceny zboží zároveň okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

8. Prodávající  má  právo  požadovat  od  Kupujícího  potvrzení  převzetí  zboží  formou

dodacího listu,  na kterém Kupující  uvede stav,  v jakém převzal zboží.  Kupující  je

povinen při převzetí zkontrolovat zboží a uvést na dodací list jakékoliv výhrady ke

zboží v okamžiku jeho převzetí. Neuvedení výhrad na dodacím listu se považuje za

převzetí zboží v bezvadném stavu. Rovněž se za převzetí zboží v bezvadném stavu

považuje zaplacení ceny za zboží v případě převzetí zboží podle bodu 7., písm. b)

těchto VOP-P).

9. Za dodací  list  podle předchozího bodu se považuje také jakákoliv forma potvrzení

převzetí  zboží,  kterou  používá  přepravce  v  případě  zasílání  zboží,  včetně  zasílání

zboží na dobírku. Takové potvrzení převzetí zboží je možné nahradit úkonem úhrady

dobírky přepravci.

10. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí

Kupujícím.  Pozdější  uplatněné  vady  zboží  nebudou  Prodávajícím  uznány,  pokud

nepůjde o vady, uvedené jako výjimky v bodě 11. těchto VOP-P.

11. Prodávající odpovídá za výrobní vady zboží, které přesahují množství (resp. Plochu)

10% z celkového zakoupeného množství (resp. Plochy) zboží. Výrobními vadami se

rozumí skryté vady, které se projeví až po převzetí zboží Kupujícím a které nevznikly

v důsledku nevhodné manipulace se zbožím Kupujícím. Za nevhodnou manipulaci se
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zbožím  se  považuje  jakákoliv  manipulace,  která  je  v  rozporu  s  podmínkami

manipulace, ošetřování a používání zboží, definovanými výrobcem zboží.

12. V případě výskytu výrobních vad má Kupující nárok na bezplatnou náhradu vadného

zboží novým stejným zbožím.

13. Kupující  bere  na  vědomí,  že  barevnost  zboží  se  může  lišit  v  důsledku  různých

výrobních šarží  zboží  -  takto odlišný zboží se nepovažuje za vadný. Takto odlišný

zboží se zároveň považuje za adekvátní náhradu za vadné zboží, na jehož výměnu má

Kupující nárok podle bodu 12. těchto VOP-P, pokud Prodávající již původní výrobní

šarži zboží není schopen zajistit.

14. Nároky Kupujícího z jakýchkoli vad, včetně vad, uvedených v bodě 11. těchto VOP-P,

zanikají  nejpozději  okamžikem  zpracování  zboží  na  jeho  další  použití  (např.

nastříhány  zboží,  použitím  zboží  Kupujícím  na  výrobu  nábytku,  prodejem  zboží

dalšímu kupujícímu, apod.) . Vzhledem k povaze zboží, který vyžaduje dodržování

podmínek  skladování  a  používání,  definovaných  výrobcem  zboží,  se  Kupující

zavazuje informovat jakékoli další osoby, které se zbožím přijdou do styku, zejména

však  zákazníků  Kupujícího,  o  podmínkách  skladování  a  používání  zboží,

definovaných výrobcem zboží.

15. Prodávající v žádném případě neodpovídá za:

a) Vady, které vzniknou nedodržením podmínek skladování  a používání  zboží,

definovaných výrobcem;

b) Vady, které vzniknou v důsledku běžného opotřebení zboží (např.  žmolkování

potahových látek, či jejich „vlnkování“ - změna roztažnosti vlivem pružnosti

použitého materiálu);

c) Výrobní  rozdíly  mezi  jednotlivými  výrobními  šaržemi  (např.  barevnost,

uvedená v bodě 13. těchto VOP-P).

16. Za vady se nepovažují:

a) Fyzikální, chemické, mechanické a jiné vlastnosti zboží, které zboží vykazoval

v okamžiku převzetí zboží Kupujícím (tj např.  barva, hustota pletení, drsnost,

struktura, typ materiálu, apod.);

b) Nerovnakosti zboží, které nemají vliv na kvalitu zboží a jeho používání (např.

barevné odlišnosti molitanem a výplní, které nejsou pohledovými materiály).

17. Kupující může uplatnit odpovědnost za vady výlučně v prostorách Prodávajícího, resp.

prostředky dálkové komunikace.  Prodávající neprovádí prohlídky vad u Kupujícího

nebo na jiném místě, Kupující je proto povinen zajistit dopravu údajně vadného zboží
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do prostor Prodávajícího. Kupující má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů

spojených s dopravou podle předchozí věty, výlučně v případě, že nároky Kupujícího

z vad zboží budou Kupujícímu přiznány.

18. Tyto VOP-P jsou součástí kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále též

jako „smluvní strany“), ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku.

19. Jakékoliv spory, vyplývající z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo

těchto VOP-P, se obě strany zavazují řešit v první řadě vzájemnou dohodou. Pokud

strany nedosáhnou dohody ani po opakovaném setkání na úrovni statutárních zástupců

obou stran,  mohou daný spor  předložit  k rozhodnutí příslušnému soudu Slovenské

republiky.

20. Jakékoliv práva a povinnosti smluvních stran, výslovně těmito VOP-P neupravené, se

řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky, platnými a účinnými ke dni

účinnosti těchto VOP-P. V případě smluv s cizím prvkem je rozhodným právem právo

Slovenské republiky.

21. Případná  neplatnost  některých  ustanovení  těchto  VOP-P  nemá  vliv  na  platnost

ostatních  ustanovení  těchto  VOP-P,  na  platnost  těchto  VOP-P jako  celku,  ani  na

platnost samotné kupní smlouvy.

22. Tyto  VOP-P  v  plném  rozsahu  nahrazují  Všeobecné  obchodní  podmínky  pro

velkoobchod ze dne 30.03.2020.

23. Tyto VOP-P nabývají účinnosti dne 22.06.2020 a jsou zveřejněny na www.stesa.cz.
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