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Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aaa-schodiste.cz. 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a 
kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu 
www.aaa-schodiste.cz je COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem ve Valašské Bystřici, č.p. 225, 
IČO: 46577238, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
3318. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakt“ (tato sekce je součástí 
těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním 
řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně 
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené 
obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 
  

Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského 
zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně 
dodavatel resp. prodávající. 
Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím 
jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje 
výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo 
službami. 
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná 
kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho 
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu 
mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny 
kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. 
Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání 
své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními 
podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a 
je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s 
těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 
  
Vyřízení objednávky 

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Na základě 
druhu objednaného zboží stanovíme den, kdy bude zboží připraveno k expedici nebo 
k vyzvednutí. O tomto dni budete informováni na email nebo telefonicky. 
  
 
 



Doprava 
Způsob dopravy zboží se odvíjí od způsobu zaplacení objednávky. Více viz. Platební 
podmínky. 
  
Platební podmínky 

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží 
doručovateli. Vybrané zboží Vám bude zasláno zásilkovou službou. Zboží zaplatíte při 
převzetí. Poplatek za balné neúčtujeme.  
  
Poštovné se odvíjí od hmotnosti schodiště a vzdálenosti místa doručení. Dopravu si můžete 
předběžně nacenit na adrese dopravce: TOPTRANS. Hmotnost schodiště se pohybuje od  50-
200kg. Obecně lze říci, že cena dopravy v rámci ČR nepřesáhne 1800Kč. K zásilce bude 
samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad. 
   
DOPRAVA pro zákazníky z okolí Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína a Valašského 
Meziříčí může být na přání zákazníka uskutečněna přímo společností COMMODUM, spol. 
s r.o. a to v ceně 10 Kč/ 1 km.  
  
Hotově (osobní odběr)  - zboží zaplatíte v hotovosti na naší pobočce. Budete informováni 
emailem nebo telefonátem, že je pro Vás zboží připravené. Bez potvrzujícího mailu nebo 
telefonátu není osobní odběr možný. 
   
Záruka a reklamace 

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 
měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím 
nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené 
nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i 
osobně. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladu spojených s uplatněním 
reklamace (např. náklady na dopravu). Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu 
pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. 
Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat 
uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu 
a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy 
spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 
spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem. V případě osobního předání je předán 
ihned. 
  
Spotřebitel při uplatnění záruky má: 

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, 
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze 
vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní 
ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu 
vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící 
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní 
smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící 



řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se 
vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady 
bránící jejímu řádnému užití, 

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou 
slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, 
nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem. 
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční 
list). Namísto záručního listu postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující 
údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název 
nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-
li o fyzickou osobu. 
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne 
jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně 
potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. 
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací 
(zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení 
od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto 
odstoupení. 
  
Ceny a platnost nabídky 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. Konečná cena v „nákupním košíku“ zahrnuje i 
DPH 20% a je koncová. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně 
akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za 
kterou jste objednali bez ohledu na změny. 
Obrázky mohou být u některých produktů pouze ilustrativní. 
  
Zrušení objednávky 

Zákazník má právo zrušit objednávku sériového schodiště bez jakýchkoli sankcí až do 
okamžiku expedice objednaného zboží. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď e-
mailem, nebo písemně. 

• V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen 
uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním. 

• V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně 
po dohodě vyrobeno, je stanoven storno poplatek ve výši 80% z prodejní ceny 
produktu.   
  

Slevy a slevové kupony 
Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě 
(formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla 
slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad 
použití prodávajícího. 
  



Ochrana osobních údajů 
Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty 
třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či 
vymazání emailem. 
  
Závěrečné ujednání 
Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva 
archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k 
uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze 
uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti 
jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat 
před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a 
reprodukci. 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění 
objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel 
používá. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. 
 


