
.xlávajúc: sa zaväzuje dodavat kupujúcemu iba tovar v obchodnom balení. na ktorom musí
byť uvedený názov tovaru, počet ks v kartonc. dátum expirácie. rok zberu. ak je tovar
v kanóne a nie vo fólií. gramáž výrobku. pokiaľ to charakter tovaru umožňuje. gralick) CAN
kód spotrebiteľského aj obchodného balenia.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcim iba taký tovar. ktorý je v súlade s príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisova Potravinového kódexu a ktorý je viditeľne
označený údajmi o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti. prípadne II dátume
výroby alebo záručnej doby. Ak nie je vyznačený dátum výroby na tovare alebo záručnej
doby, musí byť vyznačený v dodacorn liste.

4. Predávajúci sa zaväzuje. že v súlade s ~ 18 ods. 4 zákona Č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v platnom /.není odoberie od kupujúceho ním dodaný výrobok. o ktorom sa ;:islÍ,
že je nebezpečný a vráti kupujúcemu kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených
nákladov v lehote do 14 kalendárnych dní. na základe faktúry. ktorú kupujúci predloží
predávajúcemu súčasne s nebezpečným výrobkom.

5. Akékoľvek nesplnenia záväzkov predávajúceho týkajúce sa vúd tovaru a to kvality sa
považuje za porušenie kúpnej zmluvy.

IV.
Reklamácie

l. V prípade chybného plnenia je kupujúci oprávnený písomne uplatňovať u predávajúceho
reklamačné nároky z chýb tovaru. s uvedením nároku. ktorý si uplatňuje. Predávajúci je
povinný písomne informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom
zodpovedajúcim nárokom uplatneným v reklamácií a to faktúrarni. resp. naturálnc výmenou
za ten istý druh tovaru.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že počas plynutia reklamačnej lehoty v čo najkratšom čase odoberie
od kupujúceho chybný tovar, ak ho kupujúci z dôvodu nepriaznivých následkov jeho
skladovania v priestoroch príslušnej prevádzky na mieste dodania alebo skladu. spôsobených
chybnosťou reklamovaného tovaru k jeho prevzatiu písomne vyzve.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uznania
reklamácie neprevezme od kupujúceho chybný tovar, ktorý bol uznaný v reklamačnom
konaní, je možné ho zlikvidovať.

V.
Platobné podmienky

l. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu, za každú samostatne
potvrdenú objednávku účtovný doklad. ktor)! bude mať v súlade s príslušnými platnými
predpismi náležitosti faktúry (ďalej len .. faktúra"). Prílohou vystaveného účtovného dokladu
je dodací list potvrdený kupujúcim. príjemcom. pokia]" faktúra neslúži ako dodací list.

2. Pri vystavovaní faktúr používa predávajúci OMNIA ceny alebo dohodnuté ceny bez DPH.
pričom konečnú sumu uvedenú na faktúre zaokrúhli matematicky.

3. Predávajúci potvrdzuje podpisom tejto zmluvy a dokladá kópiou daňovej registrácie. že je
u svojho správcu dane registrovaný ako plati te!" dane z pridanej hodnoty.

4. Na základe požiadavky kupujúceho sa predávajúci zaväzuje. že bude vystavovať faktúry príp.
dodacie listy aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý si predávajúci dohodne s príslušným
kupuj úcirn.

5. Ak faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bodoch 1,2 tohto článku, má kupujúci právo
vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie. Kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu len
kúpnu cenu uvedenú na faktúre. Faktúra je splatná J 4 dní od dátumu vystavenia. V prípade.
že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu
úrok z omeškania 0,05% za každý delí.


