6.
7.
8.

9.

rJripade. ak kupujúci ncobdrží faktúru do 7 dní od jej vystavenia. posúva sa začiatok
plynutia doby splatnosti faktúry od dátumu skutočncho doručenia faktúry kupujúcemu. pokiaľ
nebola doručená pri dodávke tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli. že kupujúci dodrží lehotu splatnosti. ak najneskôr v deň splatnosti
uvedenom na faktúre bude fakturovaná
suma pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade. že predávajúci dodá kupujúcemu tovar so zjavnou chybou. kupujúci si vyhradzuje
právo takýto tovar neprevziať.
Zmluvné strany sa dohodli. že ak kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 5
pracovných dní po termíne ich splatnosti. predávajúci môže pozastaviť dodávky tovarov
tomuto kupujúcemu.
Prípadnú zmenu svojho bankového účtu je predávajúci povinný o 7:t1 Ú 111 iť kupujúcemu.
VI.
Cena

l.
2.

3.

4.

5.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar OMNII\. cenách alebo v dohodnutých cenách \ deň
vystavenia objednávky.
Podmienky poskytnutia a výška poskytovaných zliav. ktoré sa zaväzuje predávajúci
poskytovať kupujúcim z OMNIA ceny alebo z dohodnutej ceny musia byť uzatvorené
písomne.
Predávajúci sa zaväzuje poskytovateľ kupujúcim okrem zliav dohodnutých v bode 2 tohto
článku aj zľavy na tovar s krátkou dobou minimálnej trvanlivosti (ďalej len .. DTM") - DTM
kratšia ako 30 dní.
Predávajúci sa zaväzuje, že na tovar bude garantovať ceny počas obdobia 60 dní. Ka/dú
zmena EAN kódu spotrebiteľského
a obchodného balenia musí byť najneskôr 30 dní pred jej
zmenou písomne oznámená kupujúcemu .Zmena nadobúda platnosť najskôr o 3 dni od jej
akceptovania zo strany kupujúceho.
Ďalšie zmeny týkajúce sa tovarových položiek ako sú ukončenie predaja. zníženie ceny.
oznámenia novinky a všetky ostatné logistické zmeny musia byť oznámené kupujúcemu.
VII.
Obaly

1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovarov dodávaných v zmysle tejto zmluvy
v obaloch zodpovedajúcich
všeobecne záväzným právnym predpisom platným v SR. na
prepravných evidenčných obaloch - EUR paletách zodpovedajúcich
všeobecne záväzným
predpisom a technickým normám.
2. Kupujúci vráti palety predávajúcemu
len výmenným
spôsobom. najneskôr však do 30 dní od
ich obdržania. V prípade. ak kupujúci nevráti predávajúcemu
palety v dohodnutom termíne.
zmluvné strany sa dohodli. že pre takýto prípad je finančná hodnota palety 15.-- bez DPH.
3. Ak predávajúci realizuje dodávky vo fakturačných
obaloch (fľaše prepravky. vička) zaväzuje
sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevziať od kupujúcich dodané vrátne obaly
a odkúpil ich späť v cene. za akú boli dodané.
4. Všetky fakturačné
obaly a ich ceny budú uvedené na faktúre príp. na dodacorn liste. Tieto
obaly budú Iakturované spolu s príslušnom dodávkou tovarov.
5. Pri vracaní obalov predávajúci hradí výšku prepravných nákladov. pričom kupujúci musí dbať
na hospodárnosť dopravných nákladov.
6. Lehoty splatnosti účtovných dokladov vystavených v zmysle predchádzaj úcich bodov tohto
článku sú 14 dní odo dňa ich vystavenia a doručenia druhej strany.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá v podobe v akej bol objednaný. vrátane
spotrebiteľského
obalu. Predávajúci sa preto zaväzuje, že tovar pripravený na dodanie
zabezpečí podľa objednávky kupujúceho alebo ak to nie je v objednávke uvedené. obvyklým
spôsobom potrebným zachovaniu a ochrane tovaru.
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