
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „velkoobchodní podmínky“) 

se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností 

 

YUANA s r. o., se sídlem 

  

Na Fialce I 1512/25, 163 00 Praha 6 

IČ: 070 22 280 

DIČ: CZ07022280 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

293241 

 

Kontaktní e-mail: velkoobchod@yuana.cz 

Webové rozhraní: www.yuana.cz 

 

jako Prodávajícím 

 

a podnikatelem či právnickou osobou 

 

jako Kupujícím 

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“). 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  

1.1. Velkoobchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti 

Smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené 

(dále společně jen jako „smlouva“). 

1.2. Velkoobchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu 

nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při 

objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého 

samostatného výkonu povolání. 
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1.3. Ustanovení odchylná od velkoobchodních podmínek je možné sjednat v kupní 

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními 

velkoobchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení velkoobchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Smlouva a velkoobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze 

uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném 

jazyce. 

1.5. Znění velkoobchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto 

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 

předchozího znění velkoobchodních podmínek. 

1.6. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s těmito velkoobchodními podmínkami 

i se  všeobecnými obchodními pro maloobchod podmínkami zveřejněnými na 

webovém rozhraní Prodávajícího seznámil. 

  

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

  

2.1. Na webovém rozhraní www.yuana.cz je uveden seznam zboží včetně popisu 

hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém 

rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření 

smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této 

objednávky Prodávajícím. 

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím e-mailem zaslaným na 

velkoobchod@yuana.cz. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název 

objednaného zboží, počet kusů zboží, barvu zboží, zvolený způsob platby a dopravy 

a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační 

číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále 

povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo 

jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího. 

2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka 

není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v 

případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku 

může Prodávající odmítnout. 

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné 

objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena 

okamžikem, kdy bude Kupujícím uhrazena celá kupní cena. 

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno 

poplatek ve výši 50% z ceny zboží. 
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DODACÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Termín dodání činí zpravidla 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, 

pokud si Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že zboží není skladem nebo 

nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu. 

3.2. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně 

zabalené a vybavené potřebnými doklady (fakturou). 

3.3. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a 

případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. 

Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného 

obalu zboží. 

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je 

povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění 

nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Zjištěné 

závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci 

zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady. 

  

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  

4.1. Cena zboží je dána na základě platného velkoobchodního ceníku poskytnutého 

Prodávajícím Kupujícímu prostřednictvím emailu, telefonu nebo osobního předání. 

4.2. Kupující se zavazuje prodávat veškeré produkty YUANA konečnému zákazníkovi za 

cenu včetně DPH, která není nižší než aktuální cena uvedena na webovém rozhraní 

www.yuana.cz 

4.3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy Kupující uhradí 

Prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího: 

 Číslo účtu:   2501422366/2010, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. 

4.4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady 

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně 

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.5. Kupní cena je splatná do 10 dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami 

ujednáno jinak. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu zboží je splněn okamžikem 

připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými 

právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní 

smlouvy Kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v 



elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo přiloží k zasílanému 

zboží v tištěné podobě v jednom vyhotovení. 

4.7. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto velkoobchodních podmínek může být 

Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího 

vznikla, tím není dotčen. 

4.8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn 

pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech 

splatných závazků Kupujícího. 

4.9. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK). 

  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

  

5.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 

odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, která již byla 

Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím 

nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud 

Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí). 

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou 

kupní ceny zboží déle než 2 týdny. 

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním 

zboží déle než 2 týdny od sjednaného dne dodání. 

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno 

řádně, včas a bez vad. 

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných 

elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením 

od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. 

 

ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

6.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a 

provedení. 

6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

6.2. Záruka začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci a zaniká 

uplynutím záruční doby 



6.3. Záruka se nevztahuje 

• na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,  

• na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,  

• na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v 

dokumentaci ke zboží,  

• na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným 

jednáním, které nebylo možné předvídat. 

6.4  Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech 

zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. 

6.5  Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. 

Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk Kupujícího a nese odpovědnost za 

skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného Kupujícím, na jehož 

základě došlo ke vzniku škody. 

6.6. Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním 

řádem Prodávajícího. 

 

REKLAMACE 

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od 

zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní 

údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

7.2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo 

bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu 

Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady která se ukáže být 

neodstranitelná. 

7.3. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako 

při nepodstatném porušení smlouvy. 

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (fakturou). Lhůta pro vyřízení reklamace 

běží od předání zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by 

mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, 

mělo by být čisté a kompletní. 

7.5. Reklamaci včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou 

na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

 

 

 



OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PRODÁVAJÍCÍHO 

  

8.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které 

jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující 

se zavazuje tyto informace zejména: 

• uchovávat jako důvěrné; 

• neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě; 

• nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy; 

• nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. 

8.2. Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie 

podkladů předaných mu Prodávajícím. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se 

shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím, a to za účelem 

dodání zboží. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

9.2. Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 

513/1991 Sb.). 

9.3. Pokud je Kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní 

smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb 

internetového obchodu české právo. 

9.4  Kupující souhlasí, že na žádost Prodávajícího sdělí, jaký podnikatel mu dodal zboží, 

které je předmětem podnikání Prodávajícího. Tuto skutečnost oznámí Kupující bez 

zbytečného odkladu Prodávajícímu. 

9.5. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a 

nejsou přístupné. 

9.6. V případě, že by některé ustanovení těchto velkoobchodních podmínek bylo z 

jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost 

nebo neúčinnost ostatních částí velkoobchodních podmínek nebo kupní smlouvy. 

9.7. Změny velkoobchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze 

písemně, změněné velkoobchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zasláním 

Kupujícímu. Změny se provádějí zejména při změně souvisejících právních norem 

nebo při změně způsobu obchodování. 

 

 

Tyto velkoobchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2018. 


