Zmluvné podmienky firmy CBS spol, s.r.o.
pre veľkoobchodný predaj hotových produktov
Všeobecné podmienky
Objednávateľ si objednáva produkty (mapy a knihy) v dohodnutom množstve v súlade s
platným cenníkom dodávateľa.
Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, aby mu na jeho e-mailovú adresu dodávateľ zasielal
reklamné informácie týkajúce sa noviniek vo svojom edičnom programe a informácie o iných
svojich produktoch a službách.
Platobné podmienky
Na základe podpísania objednávky, resp. uzavretia objednávky zašle dodávateľ
objednávateľovi poštou, alebo doručí osobne objednaný počet kusov produktov spolu s
faktúrou na sumu, ktorá bude uhradená do dňa splatnosti uvedeného na daňovom doklade.
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, splatnosť faktúry je 14 dní. V prípade neuhradenia do
tohto termínu bude odberateľovi účtované zmluvné penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy za
každý deň omeškania. Za prvú upomienku po termíne splatnosti faktúry dodávateľ účtuje
objednávateľovi zmluvný poplatok vo výške 20,-eur. Za druhú upomienku 20 dní po
splatnosti faktúry účtuje zmluvný poplatok vo výške 50,-eur. V prípade vrátenia tovaru je
objednávateľ povinný vrátiť tovar nepoškodený na vlastné náklady dodávateľovi. Poškodený
tovar nebude prebratý dodávateľom. Dodávateľ na poškodený tovar vystaví faktúru so
splatnosťou 14 dní.
Dodacie podmienky
Objednané produkty dodá dodávateľ na adresu uvedenú v objednávke. Objednávateľ je
povinný si tovar skontrolovať a prípadné poškodené kusy reklamovať najneskôr do 3
pracovných dní od prevzatia tovaru. Náklady na dodanie produktu znáša dodávateľ, pokiaľ
nie je v obchodnej ponuke uvedené inak. Pokiaľ sa mu nepodarí doručiť produkt
objednávateľovi z dôvodu jeho neprítomnosti, alebo neprevzatia zásielky, náklady na
opätovné doručenie produktu znáša objednávateľ. V prípade, že objednávateľ odmietne
prevziať produkt, nemá to vplyv na splatnosť faktúry. V tomto prípade vzniká dodávateľovi
nárok na účtovanie skladného vo výške 10 % z celkovej ceny objednávky za každý začatý
mesiac skladovania. Vlastníctvo k produktu prechádza na objednávateľa až po úhrade jeho
kúpnej ceny vrátane prípadných zmluvných penále a poplatkov.
Záruky a reklamácie
Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky sa nevzťahujú na:
- škody na dodaných produktoch, ktoré v dôsledku hmotného používania podliehajú
časovému opotrebeniu alebo opotrebeniu v dôsledku vonkajších vplyvov
- vyblednutie farieb v dôsledku klimatických vplyvov
- mechanické poškodenie produktu
Podrobný reklamačný poriadok je zverejnený na stránke:
www.cbs.sk.
Všetky objednávky, storná, odstúpenia od zmluvy a zmeny v objednávke, budú akceptované
iba písomne, alebo elektronicky doručené firme CBS spol, s. r. o.

