Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STAVBY M.B., s.r.o., IČO: 50010719,
so sídlom 023 54 Turzovka, Štúrova 37 (ďalej aj ako “VOP“) upravujú základné podmienky
realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi predávajúcim – obchodnou
spoločnosťou STAVBY M.B., s.r.o. (ďalej aj ako „predávajúci“) a zákazníkom, ktorý pri
uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej
podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „kupujúci“).
2. Tovarom sa rozumejú najmä produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke
predávajúceho www.stavbymb.sk
3. Týmito VOP sa spravujú vzťahy predávajúceho – obchodnou spoločnosťou STAVBY
M.B., s.r.o. (ďalej aj ako „predávajúci“) s osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy
podľa týchto VOP koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti,
pričom na úpravu týchto vzťahov sa aplikujú tieto VOP a zákon č. 513/1191 Zb. Obchodný
zákonník.

II. Kontaktné údaje predávajúceho:
1.Názov obchodnej spoločnosti: STAVBY M.B., s.r.o.
2. Adresa sídla obchodnej spoločnosti: 023 54 Turzovka, Štúrova 37
3. IČO: 50 010 719, DIČ:2120149548, IČ DPH:SK2120149548
4. Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, Okresný súd
Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 64500/L.
5. Sklad: Kysucká 7/A, 010 01 Žilina
6.Kontaktné
údaje:
eshop@stavbymb.sk, info@stavbymb.sk,
+421 918 292 331,
+421 915 505 094
III. Objednávka
1. Objednávky sa realizujú elektronicky vyplnením potrebných údajov na webovej stránke
predávajúceho www. stavbymb.sk.
2. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené predávajúcemu.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá pre kupujúceho objednaný tovar, na základe objednávk
zrealizovanej prostredníctvom internetovej stránky www.stavbymb.sk a kupujúci sa
zaväzuje uvedený tovar prevziať a uhradiť cenu za tovar v dohodnutom čase a výške podľa
objednávky a týchto VOP.
4. V online objednávkovom formulári musí kupujúci povinne uviesť: obchodné meno, sídlo
(názov ulice, PSČ, mesto, štát), telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade ak je adresa
dodania tovaru odlišná od fakturačnej adresy uvedie kupujúci údaje potrebné pre
doručenie a to: adresu (ulica, mesto, PSČ a štát). Objednávka je považovaná za riadne
vyplnenú a záväznú zo strany kupujúceho vyplnením všetkých povinných údajov a

stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa na
účely týchto VOP považuje okamih stlačenia tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou
platby“ a kupujúci tým potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je
povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
5. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu do jeho emailovej schránky doručené
potvrdenie záväznej objednávky a týmto je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorení
kúpna zmluva.
6. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom
preverenia, resp. dohodnutia detailov objednávky.
7. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín
odberu.
IV. Dodanie tovaru
1. Kupujúci si môže v rámci objednávky zvoliť spôsob dopravy tovaru a to buď
a) osobný odber na adrese 010 01 Žilina, Kysucká 7/A, po potvrdení predávajúcim, že
objednaný tovar sa nachádza na sklade alebo
b) prostredníctvom kuriéra/ na dobierku – objednaný tovar bude doručený na adresu,
ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
2.Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je
oprávnená konať za kupujúceho, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o
ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar. Ak preberací protokol
podpisuje osoba, ktorá koná za kupujúceho, uvedie v ňom svoje osobné údaje (meno a
priezvisko), vlastnoručný podpis a číslo občianskeho preukazu/pasu prijímateľa. Takto
prevzatý tovar sa na účely týchto VOP považuje za riadne prevzatý.
3. Termín dodania tovaru predávajúci uvedie v potvrdenie o záväznosti objednávky. Tovar
môže byť dodaný aj pred daným termínom. Tovar môže byť dodaný aj neskôr ako bol
dohodnutý pôvodný termín dodania v prípade zásahu vis maior alebo ak objednaný tovar s
dostupnosťou „skladom“ je poškodený a teda musí byť objednaný nový. O týchto
skutočnostiach je predávajúci povinný informovať kupujúceho.
4. Pri platbe prevodom má predávajúci právo vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru, po
úhrade ktorej odošle kupujúcemu tovar v lehote 1-10 pracovných dní.
5. Pri platbe v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku odošle predávajúci kupujúcemu
tovar v lehote 1-10 pracovných dní odo dňa potvrdenia záväznej objednávky.
6. Ak tovar objednaný kupujúcim nemá predávajúci k dispozícií, má tento právo
kontaktovať kupujúceho v lehote 1-10 pracovných dní odo dňa potvrdenia záväznej
objednávky a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
7. V prípade ak zo strany kupujúceho dôjde k objednávke tovaru, ktorý predávajúci nemá
na sklade, vyhradzuje si predávajúci dodať tovar v dlhšej lehote ako 1-10 pracovných dní.
O predpokladanom termíne dodania tovaru bude predávajúcu informovať kupujúceho
emailom po preverení dostupnosti tovaru.
8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, okrem iného aj vtedy, ak jeho
oneskorenie je zavinené prepravcom alebo treťou osobou, alebo udaním nesprávnej adresy
alebo iných údajov kupujúceho.

V. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovaru uvedenú v objednávkovom formulári
a potvrdenú v spätnom emaile o potvrdení objednávky.
2. Kupujúci vykoná platbu spôsobom, ktorý si zvolí v objednávkovom formulári.
3. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra vystavená predávajúcim, pričom túto je
predávajúci oprávnený zaslať kupujúcemu na email, ktorý kupujúci uviedol v
objednávkovom formulári a nevzniká povinnosť predávajúceho doručiť kupujúcemu
faktúru v listinnej podobe.
4. V prípade, ak kupujúci uhradil zálohovú faktúru, takto uhradená záloha sa započítava na
kúpnu cenu.
VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru riadnym prevzatím tovaru, nie však skôr
ako
úplným
zaplatením
celej
kúpnej
ceny
za
tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo
tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho
zástupcu, povereného doručiť tovar.

VII. Zodpovednosť za vady
1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo
najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu
tovaru.
2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento riadne prezrieť a pri zrejmých poškodeniach
tovaru alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie či stratu uplatniť u
predávajúceho alebo prepravcu a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať. O rozsahu
poškodenia alebo strate obsahu tovaru musí byť ihneď spísaný zápis o škode. V prípade, ak
kupujúci nevykoná zápis o škode podľa predošlej vety, v ktorom uvedie podrobný kpis vady
a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila, ako sa tovar stratil, tak predávajúci
nezodpovedá za žiadne vady tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá musel vedieť
alebo v prípade ak vady neuplatnil u predávajúceho podľa bodu 2 tohto článku, ibaže sa
vady týkajú vlastnosti tovaru, ktorý tovar mal mať podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dojednali na vylúčení aplikácie ustanovenia § 425 ods. 2 ako
ustanovenia § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka t.j. predávajúci zodpovedá len za také
vady, ktoré ma tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti
predávajúceho vyplývajúce zo záruku za akosť tým nie sú dotknuté.
5. Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodená
neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho alebo tretích osôb , ktorým kupujúci
umožnil manipuláciu s týmto tovarom.

6. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a práva z vád tovaru u predávajúceho
bezodkladne písomnou formou zaslanou na sídlo predávajúceho alebo elektronicky na email
eshop@stavbymb.sk, info@stavbymb.sk.. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať
všetkými dokladmi, ktoré obdržal od predávajúceho. Kupujúci nemá právo na uplatnené
vady tovaru, ak o týchto bezodkladne neinformoval predávajúceho.
7. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky
uvedené v týchto VOP, kupujúci môže:
aa) požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru , alebo
ab) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušenáz mluva podstatným spôsobom podľa
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka kupujúci môže:
ba) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar , dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád
bb) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
bc) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
bd) odstúpiť od zmluvy
8. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode patrí výlučne predávajúcemu.
9. Pri neopodstatnenej reklamácií alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany
kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov,
ktorá vznikla predávajúcemiu, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie
tovaru, skladné a pod.

VIII. Odstúpenie od zmluvy
1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti
okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné
plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto
VOP, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v
kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet
určený kupujúcim.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu všetkých vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri
uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté
odlišné podmienky.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou
medzi účastníkmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
Obchodným zákonníkom.
3. Všetky práva vyplývajúce z práv duševného vlastníctva vzťahujúce sa k tovaru a jeho
montáže, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dodávaných dokumentov, neprechádzajú
na kupujúceho a predávajúci neudeľuje licenciu na ich použitie.
4. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú
doručovať osobne, poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo e-mailom. V
prípade doručovania poštou sa zásielka považuje za doručenú aj keď bola vrátená a to bez
ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa
nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu
doručenia.

V Turzovke, dňa 15.07.2020

……………………………………………
STAVBY M.B., s.r.o.
zast. konateľom – Marián Bielčik

