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5LETÁ ZÁRUKA*

Zákonné DPH není zahrnuto v ceně

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
Nabídnout Vám špičkový servis je naším posláním. Náš angažovaný tým je pro Vás osobně k dispozici na telefonním
čísle 245 501 200. Případně je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@cz.slv.com

*Dodržujte záruční podmínky uvedené na slv.com  Servis  Ke stažení  Záruční podmínky.

NOBLO
SPOT
SALUNA

ASMARA

COMET

841 BW
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NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK
A-A++

Rozměrový výkres

Produktové údaje
12V ~50Hz 12V DC
Materiál: hliník / polymetylmetakrylát (PMMA)
Teplota prostředí až 35°C
LED

0,35

25000

340°

90°

36°

Varianta
420lm | 2700K | CRI>80
černá
450lm | 2700K | CRI>80
bílá
450lm | 2700K | CRI>80
chrom

Č. výr.

CZK

1002694

1.818

1002695

1.818

1002696

1.948

ASMARA · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel

max. 35W QR-C51
volitelně: LED

0,07

Rozměrový výkres

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Varianta
GX5.3 | QR-C51
černá
GX5.3 | QR-C51
bílá
GX5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139070

518

139071

518

139072

596

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: mosaz/ocel

max. 20W QR-C51
volitelně: LED

0,06

Rozměrový výkres

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Upozornění
Bez žárovky.
Teleskop nastavitelný v rozmezí 21-51 cm

Varianta
GX5.3 | QR-C51
černá
GX5.3 | QR-C51
bílá
GX5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139080

648

139081

648

139082

726

COSMIC · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz

max. 35W QR-C51
volitelně: LED

0,12

Rozměrový výkres

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Varianta

Upozornění
Bez žárovky

GX5.3 | QR-C51
černá
GX5.3 | QR-C51
bílá
GX5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139090

778

139091

778

139092

856

SYROS · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz

max. 50W QR-C51
volitelně: LED

0,16

Rozměrový výkres

350°

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Varianta

Upozornění
Bez žárovky.

GX5.3 | QR-C51
černá
GX5.3 | QR-C51
bílá
GX5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139100

1.038

139101

1.038

139102

1.168

SALUNA · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz

max. 35W QR-C51
volitelně: LED

0,21

Rozměrový výkres

350°

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Varianta

Upozornění
Bez žárovky.

GX5.3 | QR-C51
černá
GX5.3 | QR-C51
bílá
GX5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139130

1.428

139131

1.428

139132

1.558

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: ocel

max. 50W QR111
volitelně: LED

0,11

Rozměrový výkres

Doporučená žárovka
LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr.
560232 | 2.338 CZK
LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr.
560234 | 2.338 CZK

Varianta

Upozornění
Bez žárovky.

G53 | QR111
černá
G53 | QR111
bílá
G53 | QR111
chrom

Č. výr.

CZK

139110

1.116

139111

1.116

139112

1.168

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51
C-A+

Produktové údaje

Údaje o svítidlech

12V ~50Hz
Materiál: mosaz/mosaz

max. 50W QR-C51
volitelně: LED

0,2

Rozměrový výkres

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001574 | 778 CZK
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr.
1001575 | 778 CZK

Varianta

Upozornění
Bez žárovky.

GU5.3 | QR-C51
černá/průhledná
GU5.3 | QR-C51
bílá/průhledná
GU5.3 | QR-C51
chrom

Č. výr.

CZK

139120

1.038

139121

1.038

139122

1.168

139111

TENSEO · NÍZKONAPĚŤOVÉ LANKO

NÍZKONAPĚŤOVÉ LANKO
4 mm2
10 m

20 m

100 m

Napětí max.
Zatížení proudem max.
Materiál
Barva
Průměr
Délka
Hmotnost

48
25
měď/plast
černá| bílá| průhledná
0,4
1000
0,48

48
25
měď/plast
černá| bílá| průhledná
0,4
2000
0,88 | 0,88 | 0,85

48
25
měď/plast
černá| bílá| průhledná
0,4
10000
4,4 | 4,4 | 4,26

Č. výr.
CZK

1002602 | 1002603 | 1002604
16,90

139030 | 139031 | 139024
39,90

139040 | 139041 | 139004
209,00

139131

TENSEO · NÍZKONAPĚŤOVÉ LANKO

NÍZKONAPĚŤOVÉ LANKO
6 mm2
20 m

100 m

Napětí max.
Zatížení proudem max.
Materiál
Barva
Průměr
Délka
Hmotnost

48
25
měď/plast
černá| bílá| průhledná
0,4
2000
1,23 | 1,23 | 1,21

48
25
měď/plast
černá| bílá| průhledná
0,4
10000
6,1 | 6,1 | 6

Č. výr.
CZK

139050 | 139051 | 139026
54,90

139060 | 139061 | 139006
249,00

139090

PŘÍSLUŠENSTVÍ TENSEO · NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM
Transformátor 105 VA

Transformátor 12V AC | 50VA

ocel/mosaz
Ø: 11 cm v: 11 cm
Hmotnost: 1,6 kg
1 ks
Varianta
černá
bílá
chrom

Č. výr.

CZK

Varianta

138980
138981
138982

2.598
2.598
2.858

černá
bílá
chrom

Napáječ

černá
bílá
chrom

Č. výr.

CZK

Varianta

186350
186351
186352

234
234
260

černá
bílá
chrom

Stropní směrovací koncovka

černá
bílá
chrom

Č. výr.

CZK

Varianta

186640
186641
186642

1.818
1.818
1.948

černá
bílá
chrom

Č. výr.
1002697
1002698
1002699

CZK

Varianta

778
778
726

černá
bílá
chrom

Č. výr.
1002700
1002701
1002702

908
908
1.038

Č. výr.

CZK

Varianta

186360
186361
186362

440
440
466

černá
bílá
chrom

černá
bílá
chrom

Č. výr.

CZK

181530
181531
181532

518
518
596

Směrovací koncovka 6 cm
hliník/ocel
Ø: 5 cm v: 6 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

Č. výr.

CZK

Varianta

186340
186341
186342

518
518
596

černá
bílá
chrom

Č. výr.

CZK

186330
186331
186332

492
492
518

Č. výr.

CZK

186310
186311
186312

778
778
856

Nástěnný držák 10cm
hliník/ocel
Ø: 5 cm v: 11,5 cm
Hmotnost: 0,08 kg
2 ks
Č. výr.

CZK

Varianta

186300
186301
186302

518
518
596

černá
bílá
chrom

25A max.
mosaz
Ø: 1,25 cm š: 9 cm
Hmotnost: 0,82 kg
1 ks
Varianta

CZK
4.158
4.158
4.288

25A max.
ocel
Ø: 1 cm v: 11 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Sada distančního držáku se spojkou

CZK

Č. výr.
138990
138991
138992

Upínák lanka

Nástěnný držák 3cm

Sada distančního držáku

černá
bílá
chrom

černá
bílá
chrom

hliník/ocel
Ø: 5 cm d: 3 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

hliník
Ø: 1,25 cm š: 9 cm
Hmotnost: 0,35 kg
1 ks
Varianta

Varianta

Směrovací koncovka 16 cm

Závěsná sada

černá
bílá
chrom

CZK
1.298
1.298
1.298

hliník/ocel
Ø: 5 cm v: 16 cm
Hmotnost: 0,12 kg
2 ks

ocel/hliník
Ø: 1,25 cm š: 18,6 cm
Hmotnost: 0,162 kg
1 ks
Varianta

Č. výr.
1002691
1002692
1002693

25A max.
hliník/plast
Ø: 1 cm d: 6,4 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

ocel/mosaz
Ø: 5 cm v: 16 cm
Hmotnost: 0,39 kg
2 ks
Varianta

mosaz/sklo
Ø: 13,5 cm v: 11 cm
Hmotnost: 3,05 kg
1 ks

Izolační spojka

25A max.
měď
Ø: 1 cm v: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks
Varianta

Transformátor 210 VA

ocel/mosaz
Ø: 11,1 cm v: 11 cm
Hmotnost: 1,88 kg
1 ks

Č. výr.
1002703
1002704
1002705

CZK
1.038
1.038
1.038

VLASTNOSTI VÝROBKU
A–A++

LED

LED

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída energetické účinnosti
„Toto svítidlo je vhodné pro žárovky třídy energetické
účinnosti...“

Třída ochrany
Jedna · Dva · Tři
Bezpečnostní provozní zařízení odolné proti zkratu

Svítidla s vestavěnými LED
„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve
svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)
„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve
svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)
Upozornění pro koncového uživatele:
Světelný zdroj tohoto svítidla může být vyměněn jen
výrobcem nebo jím pověřeným servisním technikem.

Rázová pevnost výrobku až k uvedené hodnotě v joulech
Odolnosti proti nárazům IK je úroveň ochrany krytu pro
elektrické provozní prostředky (vybavení) proti vnějším
vlivům (kód IK).
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OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ
EEI
A1

Index energetické účinnosti
předřadného přístroje

Montážní oblast
· stěna
· strop
· podlaha
· stěna/strop
· stěna/podlaha
· strop/podlaha
· stěna/strop/podlaha

Stmívatelný s ...
· C = fáze stmívačem pro kapacitní zatížení
· L = fáze stmívačem pro odporové zatížení
· Uni = univerzální stmívač
· Triac C = triac fáze stmívačem pro kapacitní zatížení
· Triac L = triac fáze stmívačem pro odporové zatížení
· 1–10 V
· Dali = Dali systém bus
· Switch = spínač, popř. tlačítko

· Použití výhradně jen pro vnitřní prostory
· Nevhodné pro použití ve vnitřních prostorech
· IP krytí
Dovoluje montáž přístroje na materiály, u kterých není
známé chování při hoření.

Hmotnost výrobku v kg

Žárovky vhodné pro použití ve svítidlech …
· s ochranným sklem
· bez ochranného skla

Možnost otáčení a vykývnutí: Svítidlo
· rozsah otáčení
· akční okruh
Možnost otáčení a vykývnutí: Žárovka/část svítidla
· akční okruh

Průměr kabelu
v mm

Poloviční rozptylový úhel, také nazývaný jako úhel vyzařování, se používá k označení svazku světla. Čím menší je
hodnota, tím větší je svazek.
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Výstup světla
· přímé
· přímé – nepřímé
· paprsek
· rozptýlené a paprsek
Délka zavěšeného kabelu u závěsných svítidel v cm

Průchozí kabeláž …
· možná
· možná až k uvedenému počtu svítidel.
Nezávislý konvertor
(provozní přístroj také k použití mimo svítidla)

ZVLÁŠTNÍ SYMBOLY
Označuje výrobky s vestavěnými LED

Délka síťového kabelu v cm
Délka přívodu v cm (s kabelem bez koncovky)

Smart Home kompatibilní
· SLV VALETO modul integrován
· SLV VALETO kompatibilní s příslušenstvím

Maximální vzdálenost lan u nízkonapěťových lankových
systémů v cm
Průměrná životnost žárovky, popř. světelného zdroje
v hodinách
Křivku rozdělení světla k příslušnému výrobku vám zašleme na vyžádání.

COOL
BEAM

Reflektorové žárovky | přímá svítidla nad zrcadlo (no cool
beam): Tepelné zatížení ve svazku světelných paprsků,
proto téměř bez tepelného záření na zadní straně reflektoru

Označuje výrobky poprvé uvedené v katalogu.
Označuje nové varianty stávajících výrobků
· Nová barevná varianta
· Nová varianta výrobku
· Nástupce

NE W
LOR
CO

MR

IR

FR

Označuje svítidla s pohybovým čidlem (mikrovlnná (MR)
technika / infračervený / bezdrátový)

Označuje výrobky, které lze řídit dálkovým ovládáním
Dim to warm
Čím více stmíváno, tím teplejší barva světla.
· Funkce USB nabíjení
· Indukční (bezkabelové) nabíjení pro smartphony

SPECIFICKÉ ÚDAJE – VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Označuje naše svítidla HighLIGHTS

Tvar montážního otvoru

Označuje výrobky, které lze individuálně kombinovat podle
vkusu a prostředí.

Vývin tepla na ploše podlahového vestavného reflektoru

Svítidla lze po nanesení základní barvy individuálně přetřít
barvou v odstínu stěny nebo otapetovat.

Nosnost výrobku až k uvedené hodnotě v tunách. Měření
opírající se o betonovou vestavbu.

Označuje profily, které mohou být na přání zákazníka
osazeny v individuálních délkách a kompletně.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Pokyny při vzniku změny teploty na tělese svítidla
Halogenové žárovky mají vysokou provozní teplotu, což může vést k zahřívání
příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí.
Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační
držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být
navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy
jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit.
Světelný tok
Celkové světelné množství, které je vyrobeno světelným zdrojem, se uvádí v
jednotce lumen (lm).
Svítivost
Svítivost je světelný tok uváděný pro prostorový úhel a uvádí se v jednotce
kandela (cd).
Index podání barev
Vlastnosti podání barev světelného zdroje se popisují indexem Ra (anglicky
Color Rendering Index). U světelných zdrojů použitých ve vnitřních prostorech
je předepsán CRI 80 nebo vyšší. Světelné zdroje pro venkovní oblast musí
vykazovat CRI minimálně 65.
Barva světla
Barva světla světelného zdroje se uvádí v K (kelvin).

Respektujte:
Velká část výrobků představených v tomto katalogu je chráněna obchodními
značkami, registrovanými vzory, průmyslovými vzory nebo patenty. Porušení
ochranných práv nebo použití textu a designu bez našeho souhlasu bude
trestně stíháno. Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísnému řízení
jakosti a splňují obecně platné normy.
Obrázky a údaje obsažené v tomto katalogu slouží jen pro ilustraci a uvedené
barvy, tvary, provedení a technické údaje nejsou závazné. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není dimenzován podle jednotlivých zemí. Možné odchylky od zadání v dané zemi musí být objasněny před objednávkou. SLV neručí za případně odlišné technické normy.
Veškeré váhové a délkové údaje se uvádějí v kg, popř. v cm, není-li vyznačeno
jinak. Technické změny vyhrazeny!
Prezentace našich svítidel s realistickými a vzorovými fotografiemi použití je
umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu vlastníků nebo projektantů
prostředí, která jsou vidět na obrázcích. Všem, kteří svým souhlasem přispěli
ke vzniku a použití našich fotografií, chceme na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovat!
Po vydání tohoto katalogu nejsou ceny uvedené v dosavadních seznamech a
katalozích platné. U veškerých popisů/údajů k výrobku zůstávají změny a omyly vyhrazeny.
Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP)
v CZK bez DPH.

Standardní LED
Toto je klasické provedení LED (3 mm nebo 5 mm LED). Původně byly vyvinuty pro účely indikace, např. do přístrojových panelů.
Standardní SMD LED
SMD znamená „Surface Mounted Device“ (součástka pro povrchovou montáž
plošných spojů). Je to kompaktní LED, která se bez vodičových přípojek naletuje přímo na desku plošných spojů. SMD je k dostání v různých velikostech a
je vhodné pro účely osvětlení.
PowerLED
PowerLED je výkonná LED o výkonu 1 W a více. Klade zvýšené požadavky na
stálost elektrického proudu, a proto by měla být ze zásady používána s konstantními proudovými zdroji. Má-li být připojeno několik svíticích diod, musí být
zapojeny sériově. Není přípustné paralelní zapojení. Navíc dodržujte pořadí
instalace, aby nebyly LED krátkodobě vystaveny vysokému proudu, a tím nedošlo k jejich poškození. Ze zásady platí: Až bude celý sekundární obvod
proudu (LED k driveru) kompletně připojen, poté se připojí primární obvod
proudu (drivery ke zdroji napájení).
Chip On Board LED (COB LED); plošná LED
Zde se jedná o LED v extrémně plochém provedení. Výhodou COB LED je
dobré odvádění tepla při technické realizaci s chladicími plochami, takže je
možná vysoká účinnost světla a dlouhá životnost.
Nerezová ocel 304
(1.4301) Dobrá odolnost vůči korozi se projevuje v přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) za nepřítomnosti významných koncentrací chloru a soli. 1.4301 však není vhodná pro oblasti použití, ve kterých dochází ke kontaktu s mořskou, popř. slanou vodou nebo
atmosférou obsahující sůl, ani pro použití v plaveckých bazénech apod.
Nerezová ocel 316
(1.4404) V přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská
atmosféra) i v průmyslových oblastech s nadměrnou koncentrací chloru a soli, v
oblasti potravinářského nebo farmaceutického průmyslu a v hospodářském
sektoru potravin vykazuje ocel 1.4404 vynikající odolnost vůči korozi. 1.4404
není odolná vůči mořské vodě.
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Od roku 1979 společnost SLV zastupuje špičkové služby v oblasti osvětlení a nabídky světel.
U nás se spojuje vysoká kvalita, nejnovější design, maximální výkon při dodání a zabezpečená budoucnost za cenu, která odpovídá vašim nárokům. Tehdy, stejně jako nyní, spoléháme na silné partnery jako jste vy – za to bychom vám rádi poděkovali!
Rozsvěcujte s námi světla a těšte se na skvělé události roku 2019, vzrušující promo akce,
mnoho nových produktů a speciální narozeninová překvapení!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SLV Czech s r.o. se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462, ze dne 23. listopadu 2015
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Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi
smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), určují
část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech
s r.o., se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, identifikační
číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo čí nepřímo ovládaná
společnost jako Prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je
kupující (dále jen „Kupující“).
Definice pojmů:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a
odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za
podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v
objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí
pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP,
jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi
výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.
Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách
nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
(tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná
práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních
log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v
konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V otázkách
neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou
právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.
Smlouva
Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem
sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající
zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že
věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího
zaslaná Prodávajícímu.
Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:
1. elektronickou poštou na adrese objednavka@cz.slv.com;
2. osobně v provozovnách Prodávajícího;
3. telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 203
4. Faxem +420 245 501 204
Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:
• kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání,
fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení
a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní
osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
• specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus;
• dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba
v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán
okamžikem potvrzení takové objednávky;
• místo dodání zboží a/nebo služby;
• e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny
e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu
bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto
předaných informací; a
• telefonické a faxové spojení Kupujícího.
Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky:
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na
webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží,
službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu.
Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího,
ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové
objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo
měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat
všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena
elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o
tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření
smlouvy.
Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online
objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího
za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za
chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém
systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k
realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem
Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná
jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných
prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.
Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje
náležitosti uvedené v článku III/4. VOP a je oprávněn požadovat po
Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do
doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající
v prodlení s dodáním.
Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami
opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva
uzavřena není.
V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je
tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání,
termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je
Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.
Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma
smluvními stranami a v písemné formě.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na
základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na
náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad
pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let
od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů,
za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným
stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k
uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento
proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě
1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane
vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
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Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se
smlouvou.
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat
s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli
předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu
uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím
spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující,
aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána
kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.
Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva
uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného
odkladu odmítl - vrátil.
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství,
jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle
zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její
ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění
1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné
věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při
přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo
Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil
porušením své povinnosti.
3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má,
nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího,
nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil
Prodávající porušením své povinnosti.
6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po
předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat
poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.
To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci
podmíněno.
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Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci,
o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující
věc převzal,
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné
Prodávajícím,
se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému
se věc tohoto druhu obvykle používá,
je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
věc měla při převzetí Kupujícím.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti
poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy
1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na
uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:
a) Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nesouhlasí-li s
možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost
požadovat:
b) odstranění vady opravou věci; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
c) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci;
d) teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může
Kupující odstoupit od smlouvy.
2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to
neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že
vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li
si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného
porušení smlouvy dle čl. VIII.
VII. Nepodstatné porušení smlouvy
1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na
odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od
smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.
Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo
dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu
nepřiměřené náklady.
3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit,
může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy
odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu
Prodávajícího.
4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc
původně dodanou.
5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění
nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena
bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
VIII. Záruka za jakost
1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu
způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na
obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást
věci.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy
odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do
provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení
věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději
do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby
potřebnou součinnost.
3.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí
škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného
sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez
zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,
zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3. Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací,
nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a
hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci,
nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu
jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo
pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující
Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v
níž měl z použití věci prospěch.
6. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
X.
1.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné,
budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a
marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty
třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním
stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně
kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových
akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v
souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování
těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy
a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních
sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření
nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV czech, s.r.o.,
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě
považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním
údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a
odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny
1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř.
všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží
zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a
nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží
nebo po dobu časově určenou.
3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.
XII.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
platba v hotovosti při nákupu,
platba předem bankovním převodem,
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce –
kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),
na splátky (pouze po dohodě).
Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo,
zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení
kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na
Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky
Osobní odběr
1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená
osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a
prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v
případě pověřené osoby také platným pověřením.
Zasílání přepravní službou – ČR
1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou
je objednávka přijatá Prodávajícím do 17:00 hod. Přepravce běžně dodává
zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku
aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky
(počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice)
podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout
převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je
např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující
od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím
protokolu přepravce.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem
na adresu info@cz.slv.com, společně s protokolem a tento bez zbytečného
odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace
neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc
reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o
rozpor s kupní smlouvou.
XV. Záruční podmínky
1. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako
záruční list obvykle slouží nákupní doklad.
XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2016 a ruší
jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejích součástí.
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