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9. Misto pln ni a p islušný soud
Neni-li vyslovn stanoveno pisemn , místo platby a vykon je sidlo STIA v A-8911 Admont. Rakouske hmotné právo se použije. Ustanovení upravujicí rozhodné právo a úmluva o smlouvách o
mezinarodni koupi zboži se nepoužije. Smlouvním jazykem je n m ina. Smluvní strany se dohodly, že vyhradnim mistem soudu pro všechny spory mezi STIA a zakaznikem a na platnosti této dohody,
pokud jde o soudni p islušnost, je p islušný soud, ktery je p islušný v sidle STIA.

• (nasledn ) p irozené rozdíly v barv zp sobené p sobenim sv tla
• (zobrazeni) optické varianty zboži dodávané s ohledem na vzorku / katalog / brožura
• optické odchylky v naslednych dodávkach
• poškozeni na základ nevhodnych klimatických podminkach v mist instalace: nap . tvorba spár, trhlin, zv tšeni rozm r , korytkovani, atd.
• rozdily v textu e a p irodni barv d eva

Tyto vady nejsou d vodem k reklamaci za ú elem t chto VOP:

8. Reklamace dodavky
Dodané zboži muíi být neprodlen p ezkoumáno zákaznikem po obdržeíi s ohledem na jejich úplnost, správnost a nep ítomnost poruch. STIA musí být informována o stížnostech týkajicích se
rozpoznatelné vady zjišt né v pr b hu ádné vyšet ení ihned po doru ení prost ednictvím poznámkou na dodacím listu / po služby byly poskytnuty prost ednictvím prokazatelným oznamení STIA, v
opa ném p ípad praáva uplatn ni narok nebude bráno na z etel. P ipadné vady které nebyyi zjišt ny p i p evzetí musi být nahlášeny bezodkladn po jejich objevení do STIA s ozna enim
p islušneho isla faktury do p ti kalenda nich dn , v opa nem p ipad právo uplatnit nároky nebudou akceptovany. Existenci vady neoprav uje zakaznika k náprav závady nebo opravu, nebo
odmitnout p ijeti. Aniž jsou dot eny jakékoliv záruky, záru ni lh ta nebo jiná lh ta, b hem niž mohou postihu nároky uplatn né pro všechny dodávky od STIA na zakazniky iní do šesti m sic ode dne
doru eni, nebo služby a musi byt vykonano, p ipadn p ed soudem v tomto obdobi. Zaruka se neposkytuje po uplynuti tohoto obdobi, i když vady vzniknou pozd ji. Zakaznik musi p edložit d kaz o
existence vady. Pokud zákaznik STIA, pro jeho ást, poskytuje záruku u vlastnich smluvních partner , je právo odvolat se k STIA vylou ena v každem p ípad , pokud zákaznik nesplní svou povinnost
oznámit vady nebo neinformuje STIA pisemn do t i dn rozpoznáni reklamace uplat ovat jeho smluvniho partnera a vady nelze uplat ovat právo po STIA a musi být vždy poskytnuta p iležitosti
napravit vadu, v opa nem p ípad právo na náhrady budou ztraceny. Zakaznik musi podporovat STIA p i oprav závady, poskytnout všechny požadované informace a pracovat na zmirn ni škod.
STIA neposkytuje žadne zaruky za vady, ktere vzniknou nespravnou instalaci (nedodrženi, obecnych postup , apod.) ze strany kupujiciho, nebo jejimi autorizovanymi zastupci, špatne udržby, nebo
opravy porouchanych i opravy, které jsou provad ny bez pisemného souhlasu prodavajiciho t etími stranami nebo které vznikaji p i b žném opot ebení. Použití pro jiné ú ely, než k ur enému ú elu k
teremu je zboži ur eno. Vedlejši naklady u nas jsou spojeny s opravou vad, jako jsou nap iklad naklady na montaž a demontaž, dopravu, cestovni as a tranzitni as nese kupujici. V tomto ohledu
zakaznik poskytne pomocný personál a dalši za izeni, které považujeme za nezbytné zdarma. Zaru ni nároky mohou být uplatn ny pouze proti nám od p imého zákaznika a nesmi být postoupeny
t etim stranám. Záruka za vady, které nejsou prokazateln v d sledku vadného stavu, nebo zpracovani p ed dodánim zboži je vylou eno. Stejn tak i pokud vzniknou vady na základ
nep edpokladánych okolnosti, které nasatnou po p ichodu vyšši moci, škody zp sobené vlhkosti, pov trnostnimi vlivy, mrazem, dopravou, i skladovanim.

7. Vlastnicka prava
Dokud nebyly splaceny všech nároky od STIA, bez ohledu na pravní zaklad, všechno dodané zboží k zakaznikovi, tak zboži z stavá majetkem STIA. Zákaznik nesmí zboži dát do zástavy podlehajicí
výhrad vlastnictvi ani p i adit je zp sobem zajišt ní. Je-li zboži zajišt no, nebo se stanou jinak p edm tem pohledávek t etimi stranami, je kupujicií povinen uplatnit své výhrady vlastnického práva, a
neprodlen nás uv domí. V p ipad dodávek souvisejicích s otev eným ú tem, výhrada vlastnického práva slouží jako záruka pro naše nedoplatky. Zákaznik musi skladovat zboži zakoupené s
obvyklou pé i o zboži jmenem STIA do p evodu vlastnického práva dochazi. Zákaznik - bez nutnosti jakekoli nasledného jednáni o postoupeíi - tímto p i adí své pohledávky v i svému zakaznikovi
vyplyvajicich z prodeje zboži s vyhradou vlastnictvi, dokud všechny naše požadavky byly spln ny spolu s vedlejšimi pravy, ve vyši hodnoty doru eni STIA. To plati obdobn pro každe zpracovani, nebo
manipulaci, montáži nebo umist nim. Veškeré náklady spojené s vymahaním zboži hradí zákaznik. STIA je opravn na realizovat hodnotu ziskanych zboži p es soukromý prodej. Zákaznik musi
informovat své vlastni zakazniky o výhrad vlastnictvi.

6. Platebni podminky
Neni-li stanoveno jinak v potvrzení objednavky, platba za naše dodávky je splatná ihned po obdržení faktury bez dodate né slevy. Jak je uvedeno na faktu e, i v samostatné dohod , bude sleva za
v asnou, platbu zapo tena pouze pokud je p ipsana na ú et ve stanovené lh t . Výše slevy odpovidaji obecným dohodám a jsou platné, pokud jsou veškeré p edchozi platby uhrazeny. V každém
p ipad musi byt všechny naroky STIA spl eny okamžit , pokud se kupujici zpozdiil v souladu se zavazkem v i STIA. V p ipad zpožd ni platby STIA je také opravn n, dle sveho uvaženi, aby dalši
dodávky, nebo služby zavislé na platb p edem, nebo zavislé na zárukach, požadovat náhradu za nedodržení, nebo odstoupit od smlouvy, aniž je dot en narok na kompenzace. Zakaznik neni
opravn n zapo íst jakekoli faktury a nároky uplat ovat po STIA, nebo uplat ovat zadržovaci právo, pokud protinávrh nebo zadržovaci pravo bylo vyslovn pisemn uznano podle STIA, nebo právn
z izeno. Veškerá práva uchovavani jsou vyslovn omezeny na odpovidajicí díl i dodávky, nebo služby. Splatnosti plateb, kdy je zboží odesláno od STIA nebo služba je vždy uvedeno. STIA je
oprávn na požadovat zálohu, nebo platby p edem. STIA je oprávn na vydávat p edb žné faktury, jak uzná za vhodné. V p ipad zpožd ni platby ze strany zákazníka a aniž jsou dot ena jakákoli jiná
prava, uroky z prodleni ve vyši 8 procentnich bod nad zakladni úrokovou sazbu bylo dohodnuto, a zakaznik je povinen uhradit náklady a výdaje prost ednictvim prodleni se zaplacením, nebo
vymahani pohledávky, jako je nap iklad upominani poplatky, inkasní poplatky a právni poplatky. V p ípad zpožd ni platby ze strany zákaznika (i s ohledem na p ípadne zalohové platby, nebo platby
p edem, ostatní platby nesouvisejicí s konkretni transakcí, nebo vypo adaní díl ich faktur apod.) STIA - aniž jsou dot ena jehí jiná práva - je opravn na zadržet veškeré dodávky a služby, jako které
jsou dodací lh ty, nebo po dvoutydenni uplynulé lh t , odstoupit od smlouvy. Nezaplacené úhrady výdaj bez ohledu na zavin ní a škody, které vznikly ve výši 20% z ceny, nebo platby bylo
dohodnuto. Právo STIA uplatnit dalši nároky na náhradu škody, nebo jiné nároky z stává nedot eno. Všechny pohledávky od STIA v i zakaznikovi se stanou splatnymi pro platbu v p ipad zahajeni
konkurzniho izeni, pokud jde o majetek zákazníka, nebo odpovidajici žádost o zahájení izeni je zamitnuta z d vodu nedostatku majetku. V t chto p ipadech p estane platit veškera sniženi.

5. Pojišt ni
STIA je pouze povinna uzav it p epravni pojišt ni, pokud je to plánovano v dohodnutem INCOTERMS doložce. V opa ném p ipad bude doprava pojišt ní pouze na vyslovnou žadost zakaznika.
Výb r pojišt nií bude provedeno STIA a náklady na pojišt ní v tomto p ípad hradí zakazník.

4. Dodaci podminky
Dohodnuté terminy dodáni a služby platí s výhradou p i vzniku nestandardních podimnek. STIA si vyhrazuje právo na díl í dodávky. Prodlouženi dodacich termin v p ipad zasahu vyšši moci, potíže
s dodavkou material a provozních narušení, stávek i vyluky v našem zavod , nebo v závodech našich dodavatel , v p ípad nedostatku energie, dopravniho narušeni, u edíi p ikazy, prodlevy v
doprav a clení, a nedostatek v surovinach material , nebo prodlouženi dodacich lh t, nebo jinych vliv i subdodavatel a dodavatel m STIA. V p ipad nep evzeti, nebo (nezaplaceni) ze strany
zakaznika zboži p ipravené k expedici, jsme opravn ni vyu tovat skladovani zboži v souladu s místními naklady na skladovani na ukor zakaznika, a p itom, považuje se dodavka za spln nou. STIA
neni povinna dodat zboži, nebo sou asti, které již nejsou zahrnuty v ceniku. Navýšení množství dodávány až do vyše 10% nad objednani a jejich fakturace, stejn jako obvyklé nevyznamné tolerance
rozm r jsou povoleny a neoprav ují kupujiciho podat stižnost. Pokud zakaznik nesplní svou povinnost spolupracovat s ohledem na dohodnute dodaci lh ty, nebo p edpokladaného rozsahu dodávky
služby STIA, navzdory jakýmkoliv možným omezenim, se však má za to, že byly poskytnuty, jak je uvedeno ve smlouv / adn a bez vad. V takových p ípadech, bude planovaní pro dodávky, které
se maji provad t STIA byt posunuty p im en a zp sobem, ktery bere v uvahu personalni zdroje STIA.Zakaznikem bude uhrazena zvlaš pro každe dalši naklady a / nebo naklady vznikle v d sledku
podle sazeb platnych ve STIA v daném okamžiku a držel zdarma a neškodn p ed jakými koliv naroky uplat ovat t etími stranami. Pokud zakaznik nesplní p evzetí dodavky zboži, jak je uvedeno ve
smlouv , na smluvn sjednané misto, nebo na smluvn dohodnutém termínu, je STIA opravn na na rok bu náhradu pln ni, nebo odstoupit od smlouvy po stanovení p im ené lh tu pro p ijetí. V
takovych p ipadech je STIA opravn na požadovat úhradu škody, že tyto náklady vznikly, v etn p ipadnych dodate nych náklad . V takových p ipadech, bude riziko p ípadné nahodné ztráty, nebo
nahodneho zhoršeni zakoupenych položek p evedeny na zakaznika, jakmile je tato v prodlení p ijeti. STIA je opravn na provad t a u tovat za dil i dodavky a dodavky p edem. Doprava a odeslani je
na riziko objednatele / kupujiciho, a to i v p ipad když je p eprava placená zakaznikem. Neneseme žadnou odpov dnost za škody, nebo ztraty b hem p epravy. Pokud není sjednana jiný dodaci
zp sob, prob hne odeslání, až uznáme za vhodné bez jakehokoliv zavazk i pokud jde o nejlevn jši variantu dopravy. Cena za dopravu bude zaplacena zakaznikem pokud je uvedeno v potvrzení.
INCOTERMS 2010. "EXW Admont" se použije, pokud neni stanoveno jinak v našem potvrzeíi objednavky.

3. Ceny a platby
STIA vyslovn vyhrazuje pravo na zm nu ceny. Jakmile je zve ejn n novy cenik, všechny d ive uvedene ceny, podlehaji dle nového ceniku a jsou platné pro veškeré transakce. STIA si vyhrazuje
právo na úpravu ceny na sv tovych trzich v p ipad smluv s dohodnutou dodaci lh tou, nebo poskytovani služeb data delši než t i m sice pote, co byla objednávka umist na pro obecné zvyšeni
naklad v d sledku nap iklad, vyššich dani, m nového kurzu výkyvy, nebo zvýšeni cen material . Ceny jsou ex works / bez dopravy.
Dovozni, nebo vyvozni cla, jakož i jinych cel, nebo poplatk si hradí sam zakaznik.

2. Nabidky a potvrzeni objednavky
Nabidky STIA jsou platné pouze tehdy, pokud dojde k jejich potvrzení. Ceniky a katalogy apod., od STIA nep edstavuji oficiální nabidky, které je možné považovat za obchodni spolupraci.
Objednavky, nebo ustni dohody, nebo telefonicke domluvy, pop ipad zadani jinym zp sobem, nebo jakekoliv zm ny a to ani od našich obchodnich zastupc , jsou platna až p i pisemnem
potvrzeni. Jakekoliv umist né p ikazy, nebo pokyny vydané zakaznikem neoprav uje nabidku k uzav eni smlouvy.Zakaznik je vazán svým prohlašenim od okamžiku, kdy dosáhne STIA na
dobu 14 pracovnich dn , nebo delši lh t , kterou stanovil, nebo až v pozd jšim doru eni, nebo servisni lh ty. P ijeti objednavky probiha bez jakekoliv povinnosti pro STIA, jak uzná za vhodé
ve stanovené lh t zaslanim zp tným potvrzeni poštou, faxem nebo e-mailem. Pokud zakaznik nema námitky na zaslaném potvrzeni objednavky do jednoho pracovniho dne, bereme objednávku za
p ijatou. Kresby, ilustrace, rozm ry, hmotnosti, nebo jiné údaje o materiálech a popisy jsou zavazné pouze tehdy, pokud byly vyslovn dohodnuty pisemn .Totéž plati i pro jiné specialni vlastnnosti,
nebo v p ipad , že jsou vyrobky ur eny k použití pro ur itý u el. Zakaznik poskytne všechny informace požadované pro ur eni rozsahu dodavek a služeb v as, upln a p esn . STIA neni povinna
zkoumat tyto informace dodané zakaznikem s ohledem na jejich úplnost a p esnost. Pokud se požadavky zakaznika zm ni p ed, nebo b hem poskytovani služeb STIA, nebo pokud informace
poskytnute zakaznikem za ú elem stanoveni rozsahu služeb jsou nep esné, nebo neúplné, STIA navrhnuté zm ny v dodavce, nebo rozsah služeb zapracuje a p edloži odpovidajici nabidku. Pokud
zakaznik nesouhlasi s navrhovanym ešenim zm ny v souladu s nabídkou, je STIA opravn na odstoupit od poskytovani služeb a fakturovat zakaznikovi za služby již poskytnuté (v p ipad pot eby,
na pom rném zaklad ), interni náklady a náklady na vyrobené, nebo zakoupené jmenem zakaznika.

1. Obecn platné podminky tykajici se Všeobecne Obchodnich Podminek spole nosti STIA Holzindustrie GmbH (VOP)
Odchylky od t chto VOP jsou možne pouze tehdy, pokud byly výslovn uznany a podepsany pisemn ob ma smluvnimi stranami. Krom toho, musi všeobecné obchodní podmínky smluvnich
stran, tykajicich se nákupu a podmínky služeb, nebo ustanoveni sjednané k zakaznikovi, nebo t etim osobam, nebo odkazy na taková ustanoveni, které pat i k zakaznikovi nebo t etim
osobam, nelze považovat za schvalené i v p ipad neexistence jakehokoli vyslovného potvrzeni na stran STIA Holzindustrie GmbH (dale jen jako STIA). Timto STIA považuje podimky za
p ijate. STIA-VOP plati také, i když STIA - jako sou ást probihajiciho obchodniho vztahu - neobsahuje žadný vyslovný odkaz na n v dalšich zakazkach. Tyto všeobecne obchodni podminky
nahrazuji všechny p edchozi smluvni podminky obchodu..

VŠEOBECNE OBCHODNI PODMINKY SPOLE NOSTI STIA HOLZINDUSTRIE GMBH

chyb, i

ZARUKA

STIA Holzindustrie GmbH, Admont, Dubna 2014

Záruka se nevztahuje na:
> Škody po nespravné instalaci. Rozdily od Admonter instalace a udržb , které jsou p iloženy v každém 4 až 8 baleni (nebo ke stažení na
http://www.admonter.at/cz/sluzby/montaz.html), nebo v rozporu s pravidly obchodu: VOB C, DIN 18356 (ONORM B 2218). V p ipad zm n norem SN, instalace a udržby z stávají v platnosti!
> Poškozeni p i spravne pe i a udržb (na rozdil od Admonter pe e a udržb popsane v každem 4 - 8 baleni).
> Škody vzniklé stojici vodou, šk dci, havariemi nebo škody zp sobene vyšši moci.
> Zm ny ve vzhledu jako jsou spáry nebo deformace podlah, které se mohou objevit v zavislosti na ro nim obdobi, barevne zm ny zp sobene p sobenim sv tla, opot ebeni povrchove upravy.
> Skvrny nebo mechanicka poškozeni povrchu (šmouhy, škrabance atd.) zp sobene nesprávnym zachazenim, použivanim nebo skladovanim, zejmena škody zp sobene vysokymi podpatky,
nábytkem, kameny nebo domacimi zvi aty.
> Dodate ne stižnosti, nároky nebo prava jako nap . na demontaž a reinstalaci podlahy stejn tak jako nasledne naklady nebo škody vznikle vadnym vyrobkem nebudou uznany.

Naše záruka:
Zaruka je platná pouze v p ipad , že je reklamace podána specializovanemu prodejci pisemn do 30 dn od vzniku vady a je p edložena spolu s
originalem faktury.
> Jestliže je záruka uznána, STIA Holzindustrie GmbH poskytne zdarma náhradu, ale vyhrazujeme si právo provést d kladnou opravu vadnych prken.
Jestliže vyrobek již neni na sklad , obdržite ekvivalentni náhradu z aktuálniho sortimentu.
> Záruka zavisi na asové hodnot zboži, poskytnutá náhrada se snižuje o 3.33% ro n (30 let) ve srovnani s hodnotou nového výrobku. P i využiti
zaruky nese zakaznik rozdil mezi asovou hodnotou a novou hodnotou.
> Zaru ni doba se neprodlužuje o dobu ešení reklamace.

Prohlašeni o záruce:
STIA Holzindustrie GmbH v Admontu poskytuje 30 letou záruku kvality týkajicí se materialu a vyrobních vad na p irodni podlahy Admonter zakoupené
p i dodrženi nasledujicich podminek:
> Záruka se vztahuje na všechny p irodni podlahy Admonter zakoupené a instalovane po 1. lednu 2003. Zaruka plati ode dne koup .
> Záruka se vztahuje na skryté vady material a výrobni vady, které se objevi b hem záru ni doby. Zjevne vady musi být nahlašeny p ed pokladkou!
> Záruka plati jen v p ipad , že je vyrobek použivan v prostorech pro bydlení a jinych b žnych nemovitostech, krom vlhkych nebo mokrych prostor.

Certifikace m že být objednána na: info@admonter.at.

Zaru ní listy našich zakaznik jsou centráln uchovavány 30 let!
Spole nost STIA davá t icetiletou záruku na p irodni podlahy Admonter. Ale kdo u sebe bude mít fakturu za 20 nebo 25 let? STIA Holzindustrie proto zakaznik m nabizi specialni službu. Jestliže
pošlete záru ni list s razitkem vašeho prodejce do spole nosti STIA, vaše údaje u nás budou centraln uloženy a lze je v p ipad pot eby snadno vyhledat i po 30 letech!

2014-04-01

19. Duševni vlastnictvi
STIA si vyhrazuje práva na duševniho vlastnictvi, ilustrace, kresby, vypo ty a dalši dokumenty.

18. Odstoupení od smlouvy
STIA je opravn na odstoupit od smlouvy:
• v p ipad , že dodávka, nebo zahájeni, nebo pokra ovani služeb neni možné, nebo pokud musi být odložena dodavka z d vod za které odpovida zakaznik.
• pokud nedojde k požadovane p edplatb , které se týka zakázky a v p ipad platebni neschopnosti zakaznika .

17. Kompenzace
Žadná odpov dnost v p ipad nedbalosti s vyjimkou zran ni osob. V p ipad ztráty na výd lku, STIA je odpov dna pouze v p ípad úmyslneho zám ru nebo hrubé nedbalosti. Naroky na
odškodn nií na zaklad nepln ni, nebo vadneho pln ni, porušeni smluvnich povinnosti, a pro jiné pravni d vody jsou vylou eny a uplat ovany proti nam, nebo našim pomocnik , pokud umyslne,
nebo hrub nedbaleho jednani. D kaz z nedbalosti, nebo doklad o existenci hrube nedbalosti, musi byt vybaveny zakaznikem.

16. Ochrana zakaznik
Je-li zákaznik spot ebitelem, veškere povinné, p iznivé ustanoveni týkajicí se spot ebitel jsou ovlivn ny t mito VOP.

15. Prohlašení
Zakaznik vzdáva právo na zpochybn ní, nebo snahu o upravy na základ dohod uzav ených se STIA, nebo prohlašenim na STIA - a to z jakehokoliv d vodu, nap . na zaklad
nespravnych uve ejn ni. Veškere poplatky a dan vznikle po uzav ení dohod mezi STIA a zakaznikem hradí zákaznik.

14. Oznameni
Oznameni zaslaná zakaznikovi se považuje za p ijaté, pokud byly zaslány na posledni známou koresponden ni, nebo faktura ni adresu. Prohlašeni ke STIA od zakaznika musí být zaslany na
odpovidajici sidla spole nosti. Pokud prohlašeni jsou zaslány elektronicky, nebo jinymi prost edky STIA, je bráno za to, že jsou p ijaty na zaklad jejich skute né potvrzeni subjekty opravn ny
zastupovat spole nost navenek. D kazné b emeno ohledn p ijeti nese zakaznik.

13. Zpracovani dat
STIA zpracovavá data p i vy izovani objednavek. Zakaznik souhlasi s ukladánim a zpracovávánim svych udaj . Tento souhlas lze odvolat.

12. Pisemné požadavky
Všechny dohody, musi být ve zn ní pozd jšich p edpis , dopl ky, vedlejši dohody, použitelnost rakouských norem (O-NORM), EN normy musi být vypracovány pisemn , aby byly platné.
Totéž platí pro odchilky z tohoto ustanoveni, pokud jde o pisemnou formu. Souhlas m že být vyvozen z potvrzeni od STIA.

11. Vracení zboží
Vracené zboži všeho druhu bude p ijimáno pouze s písemným souhlasem. Nelze vracet propaga ni p edm ty a zakázkov vyrab né p edm ty. Je možno navratit pouze zboži v p vodnim
zabelenem stavu. Vzhledem k neexistenci jakýchkoli jiných ustanoveni, bude dobropis poskytnut ze strany STIA vypo itán nasledujicim zp sobem: s 25% odpo tem, pokud je zboži a v original
baleni a v perfektnim stavu. S 30% odpo tem, pokud je zboži v bezvadném stavu, ale musi být p ebaleno, s 50% odpo tem pokud musi být dodávka išt na, nebo p epracovana, ale je jinak v
perfektnim stavu.
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