
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro dodávky nábytku 
společností TRIANT spol. s.r.o., Potoční 188, 284 01 Kutná Hora, IČO.18605613, 
DIČ.CZ18605613, jsou nedílnou součástí každé potvrzené objednávky, čímž vzniká mezi 
objednatelem a dodavatelem závazný smluvní vztah. VOP jsou veřejně přístupné na 
webových stránkách www.triant.cz. 

1.2. Dodavatel se zavazuje vyrobit a dodat objednateli nábytek podle specifikace uvedené 
v objednávce (smlouvě) a to řádně a v dohodnutém termínu. 

1.3. Objednatel se zavazuje dodaný nábytek převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ. 

2.1. Objednaný nábytek bude objednateli dodaný ve lhůtě uvedené na objednávce. Tyto 
lhůty se počítají od zaplacení zálohové faktury. 

2.2 Konkrétní termín dodání nábytku bude upřesněný telefonicky, nebo mailem po 
zhotovení nábytku. 

2.3. Jakmile dodavatel zjistí, že nemůže objednaný nábytek dodat v dohodnutém termínu, je 
povinen neprodleně informovat objednatele telefonicky, nebo mailem a oznámit náhradní 
termín dodávky nábytku. 

2.4. Místo dodání nábytku je uvedené v objednávce. 

2.5. Výkresová dokumentace u atypických prvků musí být odsouhlasena objednatelem 
nejpozději do 3 dní po jejím odeslání dodavatelem. 

2.6. Před dodávkou nábytku musí být na straně objednatele dokončená veškerá stavební 
připravenost pro montáž nábytku a to nejméně 7 dní před montáží nábytku. 

2.7. Pokud nejsou slněny všechny podmínky pro dodání ze strany objednatele, automaticky 
se termín dodání nábytku posouvá o dvojnásobnou dobu tohoto zpoždění. 

2.8. Termíny dodání se posouvají i v těchto případech. 

a) z důvodu vyšší moci (neočekávané přírodní a společenské jevy, apod) 

b) v případě změn a rozsahu na straně objednatele. 

c) pokud objednatel neodsouhlasí schválené výkresy a technické informace včas, termín se 
posouvá o dvojnásobnou dobu tohoto zdržení. 

 

 



 

3- DOPRAVA A MONTÁŽ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ. 

3.1. Dodavatel zabezpečuje dopravu do místa dodání a odbornou montáž. Dodavatel zajistí 
zapojení dřezů a baterií a elektrospotřebičů (kromě zapojení do silnoproudé elektřiny) 

3.2. Pro předání nábytku je vytvořen dvojmo „Dodací list“, který podepíšou obě smluvní 
strany, nebo jejich pověření zástupci. 

3.3. Objednatel je povinen převzít nábytek nejpozději do 7 dní po jeho zhotovení. Pokud se 
tak nestane, je povinen platit dodavateli poplatek za uskladnění ve výši 0,2 % z ceny 
nepřevzatého nábytku za každý den uskladnění. 

4- ZODPOVĚDNST ZA VADY A ZÁRUKA. 

4.1. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dodaný nábytek při jeho převzetí objednatelem, 
ale i za vady které se vyskytnou po jeho převzetí v záruční době. 

4.2.Dodavatel poskytuje záruku na dodaný nábytek v trvání 24 měsíců a jako záruční list 
slouží „Dodací list“. 

4.3 Pokud je nábytek vyroben z masivního dřeva, může obsahovat přirozené vady, které se 
v přírodním materiálu vyskytují. Pohledové plochy můžou obsahovat (očka, hrbolky, součky, 
suky, rozdílnou strukturu let, záběhy, běle, mírné dislokace, barevnou a strukturální odlišnost 
vlastní masivnímu dřevu apod.) 

4.4. Pokud je nábytek vyroben z dýhovaného dřeva, může obsahovat přirozené vady, které 
se v přírodním materiálu vyskytují. Pohledové plochy můžou obsahovat (očka, hrbolky, 
součky, rozdílnou strukturu let, záběhy, běle, mírné dislokace, barevnou a strukturální 
odlišnost vlastní přírodnímu dřevu, mírnou barevnou odlišnost po moření apod.) 

4.5.Konstrukce nábytku je uzpůsobena tomu, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní 
rozdíly v interiéru, není však určen pro nadměrně suché anebo vlhké prostředí. Vlhkost dřeva 
při výrobě je 9% +/- 2%. Praskání dřeva v lepeném spoji je nepřípustné, mikrotrhliny na 
povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva v šířce do 0,3 mm jsou povolené. Prohnutí 
v příčném i podélném směru je normální a povolené.  Zvláště u výrobků délky 2m a více 
(stolové desky apod,) je třeba počítat s jejich přirozeným prohnutím, kroucením apod. 

4.6. Záruka na výrobky je 24 měsíců a veškeré záruční podmínky jsou řešeny dle zákonů ČR. 

5- PLATEBNÍ PODMÍNKY. 

5.1 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za objednaný nábytku včetně DPH. 

5.2. Objednatel poskytne dodavateli zálohu na nábytek ve výši 50% z ceny včetně DPH. 

5.3. Doplatek ceny zaplatí odběratel dodavateli bankovním převodem anebo v hotovosti a na 
základě tohoto mu bude nábytek expedován (namontován) a bude vystavena konečná 
faktura. 



5.4. Pokud si objednatel nepřevezme nábytek do pěti dní od domluveného termínu, je 
povinen zaplatit dodavateli doplatek do 90% z ceny nábytku, zbývajících 10% uhradí 
objednatel před převzetím nábytku. 

6- ATYPICKÁ VÝROBA-PODMÍNKY. 

6.1. V případě objednávky atypického nábytku, vypracuje dodavatel výkresovou 
dokumentaci, kterou předloží objednateli na odsouhlasení. Objednatel svůj souhlas 
s dokumentací vyjádří podpisem výkresové dokumentace anebo mailovým odsouhlasením 
výkresové dokumentace. 

6.2. Cena výrobku zahrnuje i cenu výkresové dokumentace. Pokud bude objednatel 
požadovat změny ve výkresové dokumentaci, bude každá takováto změna zpoplatněna 
hodinovou sazbou dodavatele na tento druh práce. 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 

7.1. Objednatel může až do zhotovení objednávky od smlouvy odstoupit, je však povinen 
zaplatit dodavateli sumu za všechny již provedené práce a materiál. 

7.2. Dodavatel může od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení se zaplacením 
zálohy na dodávku nábytku. 

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, musí být uvedeny důvody 
odstoupení a odstoupení musí být doručeno oficiálním způsobem (doporučený dopis, datová 
schránka apod.). 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 

8.1. Ustanovení, která jsou v těchto podmínkách v objednávkách, dodacích listech apod., se 
řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

8.2. Objednávku je možné měnit anebo doplnit na základě písemné dohody obou smluvních 
stran. 

8.3. Tyto VOP je možné aplikovat jenom ve spojení s nějakou konkrétní objednávkou 
potvrzenou dodavatelem. 

V Kutné Hoře 5.1.2022 

Ing.Miloš Horák 

jednatel 

 

 

 


