
TRINITY WOOD s.r.o. so sídlom Prešov, Javorinská 18, PSČ: 080 01,
IČO: 45     979     871 IČ DPH: SK2023615925,

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov. v odd. Sro, vl. č.: 23853/P

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MALOOBCHOD TRINITY WOOD s.r.o. 
zo dňa 18.03.2014

Preambula

1. TRINITY WOOD s.r.o.  (ďalej len "TRINITY WOOD") je špecializovanou spoločnosťou,
ktorá  podniká  okrem iného  v oblasti  opracovania  drevnej  hmoty,  výroby komponentov
z dreva,  výroby  jednoduchých  drevárskych  výrobkov,  zostavovaní  stolárskych  dielcov
alebo  súčastí  z  dreva  do  finálnych  produktov  a  ich  údržby,  výroby  jednoduchých
úžitkových  výrobkov  z dreva,  sprostredkovateľskej  činnosti  v  oblasti  obchodu,  výroby
a služieb a kúpy a predaja tovaru.

2. Dominantnou zložkou TRINITY WOOD sú drevené podlahy, ktoré zaručujú dlhú životnosť
a širokú možnosť výberu z veľkého množstva jedinečných odtieňov. Podlahy z dreva ako
výrobok sú 100% prírodné a hygroskopické, reagujú na meniace sa podmienky okolia. 

3. TRINITY WOOD okrem predaja tovaru poskytuje aj ďalšie služby (napr. montáž) a  služby
spojené  s poradenstvom,  a to  najmä  informácie  o vlastnostiach  tovaru,  najmä  dubových
podláh, o materiále a jeho zložení, vplyvu vlhkosti na tovar, o vhodnom výbere materiálu
do  konkrétneho  interiéru,  či  exteriéru,  o  starostlivosti  o tovar  a realizuje  po  dohode  aj
montáž tovaru. 

4. Objednávateľom je akákoľvek Fyzická osoba alebo Právnická osoba (konečný odberateľ),
ktorá má záujem o tovar alebo tovar spolu so službami TRINITY WOOD. 

Čl. I. 
Predmet Obchodných podmienok 

1. Tieto  Obchodné  podmienky  (ďalej  len  „OP“)  upravujú  vzájomné  práva  a  povinnosti
spoločnosti  TRINITY WOOD a  Objednávateľov  v  záväzkových  vzťahoch  vznikajúcich
medzi TRINITY WOOD a akéhokoľvek Objednávateľa pri dodávaní tovaru z katalógovej
ponuky  TRINITY  WOOD  Objednávateľovi  a poskytovaní  služieb  na  základe  kúpnej
zmluvy alebo zmluvy o dielo, alebo iných zmluvných typov. 

2. Týmito OP sa riadia práva a povinnosti TRINITY WOOD a Objednávateľa pri dodávaní
tovaru a služieb z katalógovej ponuky TRINITY WOOD Objednávateľovi, ak zo zmluvy
uzavretej medzi TRINITY WOOD a Objednávateľom nevyplýva odchylná úprava ich práv
a povinností.

3. Právne  vzťahy  TRINITY WOOD  a Objednávateľa  z akejkoľvek  zmluvy  sa  posudzujú
podľa týchto OP, ak v zmluve nie je ustanovené inak.

4. Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi TRINITY WOOD
a Objednávateľom. 
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Čl. II.
Tovar 

1. Tovarom  sa  rozumie  tovar,  ktorý  je  obsahom  platnej  katalógovej  ponuky
uverejnenej na webovom sídle TRINITY WOOD alebo ktorú poskytne TRINITY WOOD
Objednávateľovi v písomnej katalógovej forme. 
2. TRINITY  WOOD  dodáva  tovar  bez  poskytnutia  ďalších  služieb  spojených
s tovarom  alebo  dodáva  tovar  a poskytuje  ďalšie  služby  na  základe  objednávky
Objednávateľa (napr. montáž).

Čl. III.
Objednávka, potvrdenie objednávky, odplata a jej splatnosť 

1. Obsah a forma zmluvy, ktorú uzatvorili TRINITY WOOD a Objednávateľ, závisí od druhu
tovaru alebo ponúkanej služby TRINITY WOOD. 

2. Objednávateľ  si  objednáva  tovar,  resp.  služby  od  TRINITY  WOOD  na  základe
objednávky.  Objednávka  musí  byť  písomná,  pričom  za  písomnú  formu  sa  považuje
objednávka urobená faxom alebo elektronickou formou. 

3. Podstatné náležitosti objednávky Objednávateľa sú :
a) označenie  TRINITY  WOOD  a Objednávateľa  (prípadne  osoby  oprávnenej  na

prevzatie tovaru s uvedením jej mena, priezviska a bydliska),
b) označenie tovaru s uvedením jeho množstva (uvedením kolekcie, prípadne modelu,

určenie prevedenia, odtieň, atď.),
c) označenie miesta dodania tovaru,
d) dátum a miesto vyhotovenia Objednávky.

4. TRINITY WOOD takúto objednávku Objednávateľovi  potvrdí do 5 dní  od jej  prijatia,
alebo odmietne objednávku a to na základe bodu 13 tohto článku OP. 

5. V potvrdení Objednávky TRINITY WOOD uvedie najmä:
a) označenie  TRINITY  WOOD  a Objednávateľa  (prípadne  osoby  oprávnenej  na

prevzatie tovaru s uvedením jej mena, priezviska a bydliska),
b) vyjadrenie  k tovaru,  jeho  množstvu  a špecifikácie  uvedenej  v objednávke

Objednávateľa,
c) výšku celkovej odplaty, ktorá bude pozostávať zo zálohy a zvyšných časti odplaty,
d) vyjadrenie k miestu a času dodania tovaru,
e) výšku  odplaty  za  vykonanie  prepravy  tovaru  (v prípade,  že  TRINITY  WOOD

zabezpečí prepravu tovaru sám, alebo prostredníctvom tretích osôb),
f) dodaciu lehotu,
g) platobné podmienky na úhradu zálohovej platby.

6. Za tovar, resp. za poskytnuté služby má TRINITY WOOD právo na zaplatenie odplaty,
ktorej  výška  závisí  od  skutočnosti  či  si  Objednávateľ  objednal  dodanie  tovaru  bez
poskytnutia  ďalších  služieb  alebo  dodanie  tovaru  a poskytnutie  ďalších  služieb  (napr.
montáž). 

7. Výška  celkovej  odplaty  bude  pozostávať  zo  zálohy  a zvyšnej  časti  odplaty,  pričom
zálohová platba predstavuje vždy 60% z celkovej odplaty a zvyšná časť odplaty závisí od
typu objednávky Objednávateľa. Zvyšná časť odplaty predstavuje pri type Objednávky –
len  dodanie  tovaru  40%  z celkovej  odplaty  a zvyšná  časť  odplaty  pri  dodaní  tovaru
s poskytnutím ďalších služieb predstavuje 20% z celkovej odplaty (po dodaní tovaru) +
20% z celkovej odplaty (po montáži). 
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8. Záloha vo výške 60% z celkovej odplaty je splatná do 7 dní od oznámenia platobných
podmienok. Až úhradou zálohy sa objednávka považuje za záväznú.

9. Splatnosť  zvyšných  40% odplaty  v prípade,  ak  si  Objednávateľ  objednal  len  dodanie
tovaru, je splatných do 7 dní od dodania tovaru. V prípade, že si Objednávateľ objednal
spolu s dodaním tovaru aj  poskytnutie ďalších služieb je 20% zo zvyšnej časti odplaty
splatných do 7 dní od dodania tovaru a ostaných 20% zo zvyšnej časti odplaty splatných
do 7 dní od poskytnutia služieb (napr. montáž).

10. Za deň úhrady akejkoľvek platby Objednávateľa sa považuje deň pripísania finančných
prostriedkov na účet TRINITY WOOD. 

11. Štandardná dodacia lehota je 3 týždne od pripísania finančných prostriedkov vo výške 60
% z celkovej odplaty na účet TRINITY WOOD. 

12. TRINITY WOOD si  vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa predĺžiť
dodaciu lehotu o 2 týždne, pričom prípadné predĺženie dodacej lehoty a dôvod predĺženia
dodacej lehoty oznámi Objednávateľovi v lehote, v ktorej mal pôvodne dodať tovar.  

13.  TRINITY WOOD môže odmietnuť potvrdiť objednávku napr. ak: 
a) dodanie objednaného tovaru nie je možné od neho spravodlivo požadovať a to ani pri

vynaložení úsilia (napr. z dôvodu nedostupnosti tovaru na trhu, tovar sa už nevyrába,
mimoriadna vyťaženosť TRINITY WOOD a pod.),

b) Objednávateľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku, ktoré má voči TRINITY
WOOD, a to z akéhokoľvek právneho dôvodu,

c) na  majetok  Objednávateľa  bol  podaný  návrh  na  vyhlásenie  konkurzu,  vyhlásený
konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, Objednávateľ je
v  likvidácii,  bol  naň  podaný  návrh  na  reštrukturalizáciu,  bola  povolená
reštrukturalizácia, alebo z ďalších dôvodov uvedených v týchto OP.

14. Ak Objednávateľ  urobí  objednávku v inej  forme ako v písomnej  je  TRINITY WOOD
oprávnená po jej doručení požiadať Objednávateľa o jej vyhotovenie aj v písomnej forme;
do doručenia objednávky v písomne forme nie je TRINITY WOOD povinná objednávku
urobenú v inej forme potvrdiť. 

Čl. IV.
Odplata a jej splatnosť

1. Odplata  je  určená  na  základe  platného  cenníka  (uverejneného  na  webovom  sídle
TRINITY WOOD, alebo ktorý poskytne TRINITY WOOD Objednávateľovi v písomnej
katalógovej forme), platnému ku dňu potvrdenia objednávky. 
2. Objednávateľ súhlasí s výškou odplaty za tovar či službu a to podľa posledného
cenníka poskytnutého TRINITY WOOD Objednávateľovi. 

3. Ak je odplata v cenníku uvedená bez DPH, k odplate TRINITY WOOD pripočíta daň z
pridanej  hodnoty  spôsobom  a  vo  výške  stanovenej  všeobecne  záväzným  právnym
predpisom.

4. Ak sa TRINITY WOOD dohodne s Objednávateľom na zaplatení odplaty mimoriadne
inak ako je  uvedené vyššie  v týchto  OP,  a to  napr.  v splátkach,  stáva  sa  celá  odplata
splatnou dňom, keď sa Objednávateľ dostane do omeškania so splatením niektorej, a to čo
i len jednej splátky. 

5. Pre splatnosť odplaty platia ustanovenia čl. III. OP.
6. Ak  je  Objednávateľ  v omeškaní  s platením  odplaty  alebo  jej  časti,  je  z dlžnej  sumy

povinný platiť aj úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 
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7. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením odplaty alebo jej časti po dobu viac ako 7 dní
je TRINITY WOOD oprávnená odstúpiť od potvrdenej objednávky, pričom už zaplatená
odplata pripadá TRINITY WOOD ako zmluvná pokuta. 

8. TRINITY WOOD je vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia odplaty. 
9. Ak  TRINITY WOOD  odstúpi  od  objednávky,  je  Objednávateľ  povinný  vrátiť  tovar

TRINITY WOOD, umožniť TRINITY WOOD vstup do priestorov, v ktorých sa tento
tovar  nachádza,  umožniť  jeho  späťvzatie  TRINITY  WOOD  a  poskytnúť  TRINITY
WOOD  všetku  súčinnosť  potrebnú  na  späťvzatie  tovaru.  Ak  Objednávateľ  poruší
povinnosť  podľa  tohto  bodu,  je  povinný zaplatiť  TRINITY WOOD okrem odplaty aj
zmluvnú  pokutu  vo  výške  celkovej  odplaty,  ktorú  bol  Objednávateľ  povinný  zaplatiť
TRINITY WOOD za tovar, ktorý bol predmetom objednávky, od ktorej TRINITY WOOD
odstúpil.  Náklady  spojené  so  späťvzatím  tovaru  podľa  tohto  bodu  znáša  výlučne
Objednávateľ.

Čl. V.
Balenie, dodanie a preprava  tovaru

1. TRINITY WOOD pripraví a zabalí tovar bežným spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu. 

2. TRINITY WOOD dodáva  Objednávateľovi  ním objednaný  tovar  v zmysle  potvrdenej
Objednávky a to: 
a) v mieste prevádzky TRINITY WOOD určenej v potvrdení Objednávky (ak sa tovar

nachádza na sklade TRINITY WOOD a Objednávateľ sa zaväzuje v mieste prevádzky
TRINITY WOOD vyzdvihnúť tovar).  Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s
prevzatím tovaru o viac ako  …… dni, je Objednávateľ povinný zaplatiť TRINITY
WOOD aj  skladné a  to  vo  výške  .........€  za  každý  jeden m2 plochy potrebnej  na
uskladnenie tovaru za každý deň omeškania Objednávateľa s prevzatím tohto tovaru,
a to až do zániku tejto povinnosti.

b) v mieste určenom Objednávateľom v zmysle potvrdenej Objednávky. 
c) ak v Objednávke  ani v potvrdení Objednávky nie je určené miesto dodania tovaru a

TRINITY WOOD nie je povinná dodať tovar v určitom mieste, môže sa uskutočniť
dodanie tovaru jeho odovzdaním dopravcovi tovaru (vybratého TRINITY WOOD) na
prepravu pre Objednávateľa. Okamihom odovzdania tovaru dopravcovi na prepravu
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Objednávateľa a TRINITY WOOD si
týmto splnila povinnosť dodať tovar včas a riadne Objednávateľovi. Takto dodávaný
tovar bude vždy označený ako zásielka pre Objednávateľa, pričom TRINITY WOOD
bez  zbytočného  odkladu  oznámi  Objednávateľovi  odoslanie  tovaru.  Týmto
momentom nastávajú  účinky dodania  tovaru  Objednávateľovi.  V tomto  prípade  je
Objednávateľ  povinný  zaplatiť  okrem  odplaty  aj  odplatu  za  vykonanie  prepravy
tovaru do miesta jeho dodania vo výške určenej v potvrdení Objednávky.

3. Tovar  sa  považuje  za  dodaný  doručením  na  adresu,  ktorú  v objednávke  uviedol
Objednávateľ,  pričom tovar  sa  považuje  za  dodaný  jeho zložením pred  nehnuteľnosť
označenú v objednávke uvedením jej adresy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. TRINITY WOOD  sa  zaväzuje  dodať  Objednávateľovi  ním  objednaný  tovar  v súlade
s dodacou lehotou uvedenou v potvrdení Objednávky a podľa týchto OP. 

5. Objednávateľ alebo ním oprávnená osoba na prevzatie tovaru sú povinní dodaný tovar
prezrieť čo najskôr po jeho prevzatí najmä z hľadiska jeho druhu, množstva, vyhotovenia
a prípadných zjavných  vád. 
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6. TRINITY WOOD spolu s dodaným tovarom odovzdá Objednávateľovi všetky doklady
súvisiace s tovarom.

7. Súčasťou  Zmluvy  o poskytnutí  tovaru  a služieb  medzi  Objednávateľom  a TRINITY
WOOD  je  Doklad  o prevzatí  tovaru,  ktorý  sa  na  tento  účel  opatrí  podpisom
Objednávateľa s dátumom prevzatia tovaru. V prípade ak tovar preberá osoba odlišná od
osoby Objednávateľ  opatrí  táto  doklad  o prevzatí  tovaru  svojim menom, priezviskom,
podpisom a dátumom prevzatia.

8.  Ak  Objednávateľ  alebo  osoba  oprávnená  na  prevzatie  tovaru  neuvedie  do  dokladu
o prevzatí  tovaru  pri  jeho  podpisovaní  inak,  podpísaním  dokladu  o prevzatí  tovaru
Objednávateľ potvrdzuje, že TRINITY WOOD dodal tovar riadne a včas, v dohodnutom
množstve a  akosti,  že  tovar  nemá zjavné vady,  a  že zároveň Objednávateľ prevzal  aj
všetky doklady vzťahujúce sa na tovar. 

9. Ak Objednávateľ preberá tovar 
a) v prevádzke TRINITY WOOD v zmysle čl. V bod 2 písm. a)  spolu s odovzdaným

tovarom je TRINITY WOOD povinná predložiť Doklad o prevzatí tovaru,  ktorý je
súčasťou zmluvy vzťahujúci sa na dodaný tovar, pričom tento Doklad potvrdí svojim
podpisom a uvedením dátumu prevzatia tovaru osoba oprávnená Objednávateľom na
prevzatie tovaru. TRINITY WOOD je od tejto osoby oprávnená požadovať uvedenie
jej mena a priezviska a čísla občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti 

b) v mieste určenom Objednávateľom v zmysle čl. V bod 2 písm. b) spolu s odovzdaným
tovarom je TRINITY WOOD povinná predložiť Doklad o prevzatí tovaru vzťahujúci
sa na dodaný tovar, pričom tento Doklad o prevzatí tovaru potvrdí svojim podpisom
a uvedením dátumu prevzatia tovaru osoba oprávnená Objednávateľom na prevzatie
tovaru. TRINITY WOOD je od tejto osoby oprávnená žiadať uvedenie jej mena a
priezviska a čísla občianskeho preukazu, resp. iného dokladu,

c) od dopravcu v zmysle čl. V bod 2 písm. c) odovzdá mu dopravca všetky dokumenty
vťahujúce sa na tovar, ktorých súčasťou je Doklad o prevzatí tovaru. Objednávateľ má
povinnosť túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť TRINITY WOOD. 

10. S prevzatím tovaru podľa tohto článku bod 9 písm. a) a b)  prechádza na Objednávateľa
nebezpečenstvo škody na tovare  (s výnimkou podľa bodu 2 písm.  c) tohto  článku), nie
však vlastnícke právo, to prechádza na Objednávateľa až po riadnom zaplatení odplaty
v plnej výške.  Ak Objednávateľ neprevezme tovar od TRINITY WOOD riadne a včas,
prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare v čase keď mu TRINITY WOOD
umožní nakladať s tovarom. 

11. Nebezpečenstvo  škody  na  tovare  podľa  bodu  2  písm.  c)  tohto  článku  prechádza  na
Objednávateľa odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu. 

12. Škoda  na  tovare,  ktorá  vznikla  po  prechode  nebezpečenstva  škody  na  tovare  na
Objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť odplatu. 

13. Doklad o prevzatí tovaru môže byť vypracovaný a podpísaný aj samostatne, nemusí byť
nevyhnutne súčasťou Zmluvy medzi Objednávateľom a TRINITY WOOD.

Čl. VI.
Vady tovaru a reklamácia
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1. Objednávateľ osvedčuje vedomosť, že tovar, najmä dubové drevo môže obsahovať kazy,
ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiále a z tohto dôvodu môžu obsahovať
nedostatky  prírodného  charakteru.  Medzi  tovarom  a jeho  vzorkou  preto  môžu  byť
rozdiely  najmä  čo  sa  týka  štruktúry,  kresby  a farby,  atď.  Takto  vzniknuté  rozdiely
v prírodnom materiále nemajú vplyv na vlastnosti tovaru a preto ich nemožno považovať
za vady tovaru.

2. Vzhľadom na  prírodný  charakter  tovaru  tento  môže  obsahovať  až  5  % tovaru,  ktorý
vzhľadom na jeho prírodný charakter, môže mať iné mechanické vlastnosti ako zvyšok
tovaru, a to najmä môže obsahovať suky, môže mať inú pevnosť, či hutnosť a pod. Takéto
vlastnosti  tovaru do 5 % množstva tovaru sa nepovažujú za vady a TRINITY WOOD
nepreberá zodpovednosť za takýto stav tovaru, čo Objednávateľ berie na vedomie. 

3. Objednávateľ  osvedčuje  vedomosť,  že  bol  zo  strany  TRINITY  WOOD  dostatočne
poučený  v zmysle  Technických  inštrukcií  zo  dňa  18.3.2014  o vplyve  vlhkosti  na
podkladu, nevyhnutnej potrebe objednať navýšené množstvo o  cca 5-10%, o vhodnosti
použitia  tovaru  vo  vnútri  budovy,  o vplyve  vlhkosti  a teploty  v miestnosti  tovaru,
o podmienkach montáže tovaru v prípade podlahového kúrenia, o používaní podlahy, jej
ošetrovaní a údržbe.

4. Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je TRINITY WOOD povinný dodať
tovar  s  vlastnosťami  vzorky  alebo  predlohy,  ktoré  predložil  Objednávateľovi
s prihliadnutím na možné špecifiká prírodného charakteru materiálu. 

5. TRINITY WOOD nezodpovedá za vady tovaru o ktorých Objednávateľ v čase uzavretia
zmluvy  vedel  alebo  s prihliadnutím  okolností,  za  ktorých  sa  zmluva  uzavrela,  musel
vedieť. 

6. TRINITY WOOD zodpovedá za vady, ktoré má dodaná vec pri prevzatí Objednávateľom.
7. Objednávateľ alebo ním oprávnená osoba na prevzatie tovaru je povinný prezrieť tovar

podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a zaslať správu
o skutočnosti, že tovar má alebo nemá vady (reklamácia), a to najneskôr v lehote 3 dní od
prevzatia  tovaru,  a to  písomne  alebo  vo  forme  mailu.  Ak  takáto  správa  nebude
Objednávateľom vo vyššie uvedenej lehote doručená TRINITY WOOD, má sa za to, že
tovar nemá vady.

8. V prípade, že tovar má vady, správa o vadách musí obsahovať: 
a) označenie  vady  s uvedením  presnej  špecifikácie  vady,  povahy  vady

a s fotodokumentáciou (obsahujúcu min. 4 fotky z rôzneho uhla), 
b) uvedenie dôvodov, ktoré bránia tovar užívať,
c) dátum jej zistenia,
d) uplatnenie nárokov z vád tovaru.

9. Pokiaľ  TRINITY  WOOD  zistí  (z predloženej  fotodokumentácii,  prípadne  uváži
nevyhnutnosť obhliadky tovaru), že tovar má vady a že ide o vady, ktoré možno odstrániť,
má Objednávateľ právo, aby boli bezplatne včas a riadne vady odstránené. 

10. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada
týka  len  súčasti  veci,  výmenu  súčasti  veci  ak  tým  TRINITY  WOOD  nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

11.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu alebo  má Objednávateľ
právo na primeranú zľavu z ceny veci. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide
síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
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12. Ak TRINITY WOOD zistí, že uplatnená reklamácia nebola dôvodná, má nárok na náhradu
účelne  vynaložených  nákladov  (napr.  cestovné  na  obhliadku  vád,  technická  skúška,
vykonanie meraní, atď.).

13. Uspokojenie,  ktoré  nemožno  dosiahnuť  uplatnením niektorého  z nárokov  z vád  tovaru
nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu. 

Čl. VIII.
Základné zásady používania tovaru 

1. TRINITY WOOD okrem predaja  tovaru  poskytuje  aj  ďalšie  služby (napr.  montáž)  a
služby  spojené  s poradenstvom,  a to  najmä  informácie  o vlastnostiach  tovaru,  najmä
dubových podláh, o materiále a jeho zložení, vplyvu vlhkosti na tovar, o vhodnom výbere
materiálu  do  konkrétneho  interiéru,  či  exteriéru,  o  starostlivosti  o tovar  a realizuje  po
dohode aj montáž tovaru.

2. Činnosti  uvedené vyššie  realizuje  TRINITY WOOD za  odplatu,  a  to  podľa  osobitnej
dohody s Objednávateľom, alebo na základe cenníka, ak takýto cenník TRINITY WOOD
poskytne objednávateľovi. 

3. Objednávateľ  vyhlasuje,  že  bol  poučený  o tom,  že  pri  výbere  množstva  tovaru,  je
potrebné objednávať  tovar  v navýšenom množstve  o cca  5-10 % vzhľadom na možné
odrezky a odpad pri pokladaní tovaru.

4. Objednávateľ  vyhlasuje,  že  bol  poučený  o nevyhnutnej  potrebe  objednania  väčšieho
množstva  tovaru  vzhľadom na  prírodný  charakter  tovaru,  keď  z celkového  množstva
tovaru tento môže obsahovať až 5 % tovaru, ktorý vzhľadom na jeho prírodný charakter
môže mať iné mechanické vlastnosti ako zvyšok tovaru, a to najmä môže obsahovať suky,
môže mať inú pevnosť a či hutnosť a pod. 

5. Objednávateľ  vyhlasuje,  že  bol  poučený  o  obsahu  Technických  inštrukcií  zo  dňa
18.3.2014, najmä však: 
a) o vhodnosti či nevhodnosti dubovej podlahy do konkrétneho interiéru, nakoľko tento

výrobok je určený na používanie v interiéri budovy,
b) o vplyve  vlhkosti  vzduchu  a jeho  pôsobenia  na  dubovú  podlahu,  o potrebnom  %

množstve  vlhkosti  v priestore  a nemožnosti  používania  v miestnostiach  s vysokou
vlhkosťou (napr. kúpelňa),

c) o vplyve teploty vzduchu a jej pôsobenia na dubovú podlahu, o potrebnom teplotnom
rozmedzí v priestore, 

d) o rozmeroch a toleranciách tovaru,
e) o používaní,  ošetrovaní  a údržbe  dubovej  podlahy,  najmä  o vhodnosti  používania

špeciálne určených prostriedkov na ošetrovanie a údržbu podlahy,
f) o vhodnom  spôsobe  skladovania  a  montáže  dubovej  podlahy,  najmä  o potrebe

uskladnenia  v strede  miestnosti  po  dobu  3-4  dní  pred  montážou  za  účelom  jej
aklimatizácie,

g) o nutnosti  preverenia  podkladu  na  ktorom bude  montovaná  podlaha,  pričom tento
podklad musí byť suchý, pevný, rovný, hladký bez rýh a pľuzgierov, 

h) o vhodnosti  či  nevhodnosti  montáže  podlahového  kúrenia,  o nutnosti  vyhrievania
podlahy  minimálne  30  dní  pred  podkládkou  a o ostatných  podmienkach  procesu
vyhrievania uvedených v Protokole o montáži podlahy na podlahové kúrenie.

Čl. IX.
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Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.3.2014.
2. Vzťahy  neupravené  v týchto  Obchodných  podmienkach  alebo  v zmluve  medzi

Objednávateľom a TRINITY WOOD sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Obchodné podmienky sú na základe príslušných právnych ustanovení súčasťou zmluvy
a vzťahy neupravené v zmluvách sa riadia týmito Obchodnými podmienkami.

4. V prípade,  že  niektoré  z uvedených  ustanovení  týchto  Obchodných  podmienok  bude
neplatné,  pričom  neplatnosť  bude  spôsobená  niektorou  jeho  časťou,  budú  Obchodné
podmienky platiť tak, ako keby bola predmetná časť ustanovení vypustená. 

5. Objednávateľ  podpisom  zmluvy  s TRINITY  WOOD  pristupuje  k týmto  Obchodným
podmienkam.

6. Jeden  rovnopis  týchto  obchodných  podmienok  sa  poskytuje  po  ich  uzatvorení
Objednávateľovi.  

V _______________, dňa _______               V _______________, dňa _______ 

____________________________                 ____________________________
           TRINITY WOOD s.r.o.                      Objednávateľ 

 Pavol Geci – konateľ 
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