
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bella Pietra s. r. o. 

se sídlem Felklova 2014, 252 63 Roztoky 

 

1. Platnost 

1.1 Tyto VOP jsou závazné pro všechny objednávky a smlouvy 
společnosti BellaPietra včetně smluv uzavřených na dálku 
prostřednictví E- shopu, objednávek uzavřených 
prostřednictvím emailu a objednávek uzavřených ústně nebo 
prostřednictvím telefonu, kdy na jedné straně je společnost 
BellaPietra s. r. o., IČ: 07225911, se sídlem Felklova 2014, 252 63 
Roztoky, zapsaná v Městském soudu Praha, oddíl C, vložka č. 
297009 jako prodávající (dále jen "prodávající" nebo 
"BellaPietra") a na straně druhé je kupující, který může být i 
spotřebitelem (dále jen "kupující"). 

1.2 Tyto podmínky jsou závazné pro všechny objednávky a 
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud se účastníci 
nedohodli jinak. Odlišné ustanovení platí pouze v případě 
písemné dohody. 

2. Kupní smlouva 

2.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká 
doručením přijetí objednávky (akceptací), které prodávající zašle 
kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu 
kupujícího. 

2.2 objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném 
zboží (název a množství), způsob platby ceny zboží, údaje o 
požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, případně 
informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

2.3 Závazným akceptováním objednávky kupujícího 
prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o 
akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky 
kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu 
dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení 
objednávky". 

 
2.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru 
objednávky (množství zboží, výše prodejní ceny, předpokládané 
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení 
objednávky (formou emailové zprávy nebo telefonicky). Až 
udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným 
potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se 
smluvní vztah považuje za uzavřený. 

2.5 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty 
nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení 
objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v 
oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis 
objednaného zboží. 

2.6 V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje 
kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.  

2.7 V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo 
její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již 
zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od 
zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, 
pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní 
ceny. 

2.8 Objednávka se v případě ústní objednávky kupujícím 
považuje za přijatou a platnou i v případě, že na základě 
potvrzujícího emailu od prodávajícího, kupující nepošle do 24 
hodin prodávajícímu potvrzení, že potvrzující email o objednávce 
přijal. V takovém případě ústní objednávky bude následný 
potvrzující email ze strany prodávajícího zaslán s předpokladem 
fikce doručení. 

 

3. Platební podmínky 

3.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží 
dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího 
platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na 
balení a doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou 
hotovostní platby na určené pobočce prodávajícího, platbou 
platební kartou na pobočkách prodávajícího nebo bezhotovostně 
převodem na účet prodávajícího. 

3.2 Při osobním odběru zboží na pobočce prodávajícího je 
kupující povinen zaplatit plnou výši kupní ceny v okamžiku 
převzetí zboží. 

3.3 Při objednávce zboží kromě osobního odběru na pobočce je 
kupující povinen zaplatit zálohovou platbu ve výši 100% celkové 
kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží, pokud 
nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak. 

3.4 Splatnost faktur je 3 kalendárni dny. 

3.5 Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je kupující povinen 
oznámit prodávajícímu bezodkladně po doručení platebního 
dokladu prodávajícímu, nejpozději ve lhůtě její splatnosti. 

4. Dodací podmínky 

4.1 Dodací podmínky se dohodnou individuálně pro každou 
zakázku v závislosti na dostupnosti objednaného zboží na skladě 
Bella Pietra s. r. o., resp. v závislosti na dodacích lhůt obchodních 
dodavatelů Bella Pietra s. r. o. 

4.2 Prodlení prodávajícího není porušením kupní smlouvy, 
pokud dojde ke zpoždění z důvodů, kterým nemohl zabránit a 
které jsou nezávislé na jeho vůli (např. Opožděné nebo 
poškozené subdodávky, překážky při transportu apod.); takové 
překážky vylučují odpovědnost prodávajícího za škodu vzniklou 
kupujícímu zpožděním. 

4.3 Zakoupené zboží musí být vyzvednuto do 7 dnů ode dne 
zaplacení, resp. ode dne zaplacení zálohy, u zboží na objednávku 
do 10 dnů ode dne obdržení výzvy k odběru zboží. 

4.4 Po uplynutí těchto lhůt si prodávající vyhrazuje právo účtovat 
zákazníkovi poplatek za skladné ve výši 3 EUR za každý započatý 
den až do dne skutečného převzetí zboží. 

4.5 Pokud ze strany zákazníka nepřijde k převzetí zboží ve lhůtě 
15 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od 
smlouvy a zboží prodat třetí osobě a uplatňovat si vůči 
zákazníkovi kromě skladného i náhradu všech nákladů, které mu 
s nepřevzetím zboží vznikly. 

5. Doprava 

5.1 Pokud je doprava zajištěna prodávajícím, kupující se zavazuje 
uhradit ji. Úhrada za dopravuje je součástí kupní ceny. 

5.2 Zboží je možné zákazníkovi dopravit výhradně po 
zpevněných přístupových cestách t. j .: panelová cesta, asfaltová 
cesta nebo betonová cesta, sjízdná nákladním vozidlem. Pokud 
jde o jiný druh cesty než je uvedeno v předchozí větě, dopravce 
je oprávněn na místě posoudit možnost přístupu bez poškození 
zboží nebo vozidla. 

5.3 Pokud cesta nebude sjízdná pro nákladní vozidlo bez 
případného poškození zboží nebo vozidla, dopravce dopravu 
neprovede, přičemž dopravné se zákazníkovi v tomto případě 
nevrací. 

5.4 Kupující se zavazuje zajišťovat vykládku zboží svými 
mechanismy a vlastními pracovníky, pokud se s prodávajícím 
nedohodl jinak. 

5.5 Svým podpisem na předávacím protokolu kupující potvrzuje 
převzetí zakoupeného zboží bez zjevných vad. 



5.5 K převzetí zboží jinou osobou (např. dohodnutým 
přepravcem) je nutný doklad k oprávnění převzetí zboží, jinak 
nebude zboží vydáné. Převzetí zásilky musí oprávněná osoba 
potvrdit vlastnoručním podpisem s čitelným uvedením jména a 
příjmení, popřípadě razítkem na druhopisu dodacího listu, resp. 
výkazu vozidla. 

5.6 Pokud je doprava zajištěna prostřednictvím jiných dopravců, 
kupující přebírá odpovědnost za dodané zboží okamžikem 
nakládky tohoto zboží dopravcem. Kupující zároveň prohlašuje, 
že případné vzniklé škody si bude uplatňovat přímo u dopravce. 
Doprava není součástí kupní ceny. 

6. Výhrada vlastnického práva 

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží až po 
úplném zaplacení kupní ceny. Odpovědnost za zboží přebírá 
kupující v momentě převzetí zboží. 

6.2 Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, zavazuje se 
vrátit zakoupené zboží prodávajícímu na vlastní náklady na 
místo určené prodávajícím. 

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, 
kdy zboží převezme od prodávajícího. Pokud tak neučiní v 
dohodnuté lhůtě, v době kdy mu prodávající umožní manipulovat 
/ nakládat se zbožím a kupující si zboží nepřevezme. 

6.4 Pokud kupující nepřebírá zboží přímo v prodejně 
prodávajícího a zboží je předáné přepravci, kdy dopravu 
nezajišťuje prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na 
kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci. 

6.5 Pokud je doprava zboží zajištěna přímo prodávajícím, 
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího dodáním zboží 
na místo určené kupujícím. 

6.6 Při převzetí každé dodávky zboží bude podepsán přebírající 
protokol / dodací list. 

6.7 Místem převzetí dodávky zboží je prodejna prodávajícího, 
pokud se smluvní strany nedohodly jinak. 

6.8 Na místě převzetí potvrzuje kupující nebo osoba jím pověřená 
množství a kvalitu dodaného zboží, a to podepsáním předávacího 
protokolu. 

6.9 Podepsáním předávacího protokolu kupující potvrzuje že 
dodané zboží splňuje požadované vlastnosti kupujícího, dodané 
zboží nemá zjevně viditelné závady a je dodán v požadované 
kvalitě a množství. 

7. Reklamační a záruční podmínky 

7.1 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád 
prodávajícího. 

7.2 Vzhledem k povaze zboží - přírodní kámen, který je unikátní, 
může dojít k odlišnosti strukturální a barevné různorodosti, 
která je přirozenou vlastností kamene a není důvodem k 
reklamaci. 

7.3 Mechanické poškození tovaru, které vznikne v důsledku 
transportu nebo manipulace tovaru v rozsahu do 10% není 
důvodem na reklamaci, protože se jedná o běžnou rezervu při 
objednávce/smlouvě. 

 
7.4 Prodávající odpovídá za to, že zboží je dodáno v souladu s 
potvrzenou objednávkou, nemá právní vady a jeho kvalita 
odpovídá platným technickým normám. 
7.5 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby 
byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen 
vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 

7.6 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, 
aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující 
právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. 
Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na 
přiměřenou slevu z ceny věci. 

 
7.7 Kupující je oprávněn případné vady dodávky uplatnit u 
prodávajícího, reklamovat, a to písemně na adresu Bella Pietra s. 
r. o., Kamenná 91, 010 01 Žilina nebo osobně (jako reklamaci - 
nutné údaje: číslo faktury a specifikace vady) bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí dodávky, 
přičemž telefonický a e-mailový kontakt nenahrazuje uplatnění 
reklamace. 

7.8 Součástí reklamace je vzhledem k charakteru prodávaného 
zboží nutné i doložení detailní fotodokumentace. 

7.9 Pro uplatnění reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad 
o koupi. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat 
spotřebiteli potvrzení a vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů 
od jejího uplatnění. 

7.10 Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy byla reklamace uplatněna. 

 
7.11 Prodávající bude řešit oprávněnou reklamaci opravou vady, 
nebo nahrazením vadného zboží za jiné zboží bez vady, pokud se 
jedná o vadu, která je neopravitelná. 

 
7.12 Reklamace neopravňuje kupujícího, aby nezaplatil kupní 
cenu za dodané zboží. 

7.13 Náklady, které vzniknou prodávajícímu s řešením 
reklamace, která se ukáže neoprávněnou, je kupující povinen 
uhradit prodávajícímu. 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1 Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní 
smlouvy kromě jiných případů stanovených těmito VOP, pokud 
se druhá strana dopustí podstatného porušení povinností 
vyplývajících pro ni z kupní smlouvy a těchto VOP. 

8.2 prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu 
vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, 
dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě 
přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které 
znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího 
vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo 
pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve 
lhůtě určené těmito obchodními podmínkami.  

8.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě 
prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti 
určené podle těchto VOP nebo jiných částek podle těchto VOP (ii) 
prodlení zákazníka s převzetím zboží podle těchto VOP. 

8.4 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy 
bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 
102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo 
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo 
smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o 
změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele 
při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Zboží 
se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo 
jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny 
části objednaného zboží. 

8.5 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je 
dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od 
smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud 
kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od 
smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. 

8.6 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu 
všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti 
s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na 
doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit 



kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný 
způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení 
nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl 
mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na 
nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. 

8.7 Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy 
bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní 
smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký 
kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl 
jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to 
bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. 

8.8 kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: 

• prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků 
spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného 
speciálně pro jednoho spotřebitele, 

• prodej zboží, které podléhá rychlému znehodnocení, jakož i 
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchané s jiným zbožím. 

8. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na 
adresu prodávajícího Bella Pietra s. r. o., Kamenná 91, 010 01 
Žilina a stejně e-mailem na bellapietra@bellapietra.eu 

 
8.10 Při odstoupení od smlouvy, kupující snáší přímé náklady na 
vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím 
k převzetí zboží. 

8.11 Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v 
důsledku nesprávného zacházení. Kupující nemůže odstoupit od 
smlouvy a ztrácí právo odstoupit od smlouvy pokud je zboží 
poškozeno, zničeno nebo jiným způsobem znehodnocený. Zboží 
musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení a s 
dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. 

8.13 V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající 
oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné 
zákonné nároky, které je oprávněn započíst si oproti pohledávce 
na vrácení kupní ceny. 

 
 

8.14 Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu nepoškozené a 
neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní 
cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této 

dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní 
účet kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1 Kupující iuzatvorením smlouvy a / nebo objednávky v 
jakékoliv formě, souhlasí se zpracováním a shromažďováním 
osobních údajů v databázi prodávajícího až do doby jeho 
písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, 
doručeného na adresu Bella Pietra s. r. o., Kamenná 91, 010 01 
Žilina. 

9.2 Osobní údaje kupujících prodávající neprodává žádné další 
osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje 
poskytnuté za účelem realizace objednávky, tedy doručení zboží 
kupujícímu. 

 
9.3 Společnost Bella Pietra s.r.o. a zákazníci se budou řídit 
účinnou legislativou vztahující se k ochraně osobních údajů a 
GDPR s platností od 25.5.2018. Bella Pietra s. r. o. má v rámci své 
funkce povinnost zajistit, aby se osoby oprávněné ke zpracování 
osobních údajů zavázali zachovávat mlčenlivost nebo byly v 
souladu s příslušnou zákonnou povinností zavázány k 
mlčenlivosti, přijmout opatření nezbytná pro respektování 
důvěrnosti a bezpečnosti zpracování údajů. 

9.4 Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v 
dokumentu ochrana osobních údajů dostupném na naší webové 
stránce www.bellapietra.eu 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Bella Pietra s. r. o. si vyhrazuje právo jednostranně změnit 
obsah těchto VOP kdykoliv. 

10.2 Bella Pietra s. r. o. seznámí zákazníka s dodatky nebo 
změnou těchto VOP písemnou formou do vlastních rukou na 
adresu kupujícího. 

10.3 Dodatky a změny se považují za akceptované, pokud k nim 
zákazník nevznese námitku do konce měsíce následujícího po 
přijetí oznámení. Námitku zašle kupující doporučeným dopisem 
na adresu Bella Pietra s. r. o., Kamenná 91, 010 01 Žilina. 

10.4 Podpisem objednávky, potvrzením objednávky a / nebo 
podpisem smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem 
všeobecných podmínek a souhlasí s nimi bez výhrad.

 

 
V Bratislavě dne 21.06.2019 

 

Ing, Ivan Švajlen 

jednatel Bella Pietra s.r.o. 

 

 

 


