


III. čas pLNBNn A pREvzATIE TovARU

1, KuPujúci objednáva tovar najneskór l deň pred požadovaným termínom dodania najneskór do
1l:00 hod, príslušného dňa, inak v pracovrrých dňoch v čase od 6:00 do 14:00 hod.
2. V prípade objednávky tovaru na pondelok sa za predchádzajúci deň považuje piatok.
3. Kupujúci sa zavázuje prevziať tovar v termíne uvedenom na fakture a dodacom liste,
4. KuPujúci je povinný pisomne potvrdiť na dodacom liste prevzatie tovaru, pričom odsúhlasi
množstvo i kvalitu tovaru. Pdpadné reklamácie uplatní okamžite u vodiěa.
5. predávajúci m6že dodať tovar pred dohodnutým časom len s výslovn:im súhlasom kupujúceho,
6. Predávajúci je povinný realizovat' dodávky v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z,
o potravinách v nadváznosti na platný Potravinov,ý kódex.

Iv. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia je sídlo, pdpadne ptevádzka kupujúceho. Tovar je dodaný jeho ptevzatim
kupujúcim.
2. Predávajúci zabezpečuje dopraw tovaru,

V. PLATOBNÉPODMIENKY

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu splnením jeho závázkl.
2. Platba bude uskutoěnená na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúra musí obsahovať
prislušné náležitosti. Splatnost' faktury je 14 dní od vystavenia faktury.
3. Strany sa dohodli, že v pdpade oneskoreného zaplaíenia faktury kupujúcim, alebo jej
nezaplatenia, má predávajúci právo vyfakturovať zmluvnú pokutu vo wýške 10 % neuhradenej
kúpnej ceny.

VI. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
2, V prípade nezaplatenia kúpnej ceny do 24 hodín od dodania tovaru, je povinný kupujúci ihneď
vťátiť tovar na svoje vlastné náklady spáť kupujúcemu.

VII. OBALY A BALENIE

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spósobom. Na zjavné porušenie obalov je povinný
kupujúci upozornit' vodiča predávajúceho pri prevzatí tovaru.
2. Predávajúci dodáva tovar vo vratných prepravkách, ktoré fakfuruje kupujúcemu vo výške 1,99
EUR + 20% DPH. Prepravky sú vyfakturované na spoločnej faktúre spolu s dodaným tovarom. Pri
prevzatí tovaru kupujúcim od vodiča, vodič na dodací list vyznačí poěet vrátených prepraviek a
kupujúci to potvrdi svojim podpisom a odtlačkom peěiatky. Vrátené prepravky budú kupujúcemu
odpočítané z hodnoty nasledujúcej dodávky na faktúre vo výške 1,99 EUR + 20% DPH. V pripade,
ak kupujúci vráti predávajúcemu prepravky, ale do konca kalendárneho mesiaca kupujúci
neodoberie ďalší tovar, na vrátené prepravky mu bude vystavený predávajúcim k pošlednému dňu
kalendrá.,rrreho mesiaca dobropis a jeho hodnota bude uhradená na účet kupujúceho, Pri ďalšej
dodávke už takto dobropísané prepravky nebudú odpoěítané z hodnoty nasledujúcej dodávky na
fakture.




