VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Objednáním a zaplacením Kupující souhlasí s Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami Prodávajícího. Všeobecné prodejní a
dodací podmínky, s nimiž Kupující vyslovil souhlas před objednáním plnění u Prodávajícího, jsou pro informaci připojeny i k faktuře za
objednané zboží.

Článek 1: Účel
Pokud není mezi smluvními stranami písemně určeno jinak, pak vždy platí následující prodejní podmínky. Má se za to, že všechny tyto
podmínky jsou smluvním stranám známé. V případných sporech jsou rozhodující podmínky Prodávajícího. Objednávka musí být vždy
písemně potvrzena a odsouhlasena jak prodávajícím, tak i kupujícím.
Článek 2: Cena
Cena výrobku může být upravena v závislosti na zvýšení či snížení ceny surovin a/nebo výrobních nákladů. Ceny jsou uváděny bez
DPH. Prodlení s platbou od Kupujícího opravňuje Prodávajícího ke zrušení či odložení všech aktuálních prodejních transakcí s
Kupujícím.
Článek 3: Platební podmínky
Kupující uhradí všechny produkty značky „Coolio a Freshboard“ objednané Prodávajícím následovně:
100 % ve lhůtě 30 dní po obdržení faktury pokud není domluveno jinak
Článek 4: Úrok z prodlení
V případě prodlení s platbou bude automaticky účtován úrok z prodlení, aniž by byla zasílána jakákoliv formální upomínka.
V případě, že nebude faktura uhrazena v uvedených termínech, jsme oprávněni účtovat 0.1 % za každý další den prodlení.
Článek 5: Dodací lhůta
Sjednaná dodací lhůta začíná běžet pouze tehdy, má-li Prodávající k dispozici všechny nezbytné podrobnosti k vyřízení objednávky,
zejména pak potvrzený a schválený rozpočet Kupujícím a potvrzený finální artwork (design Freshboardu). Uvedená dodací lhůta není
pro Prodávajícího striktně závazná a nedodržení uvedené dodací lhůty v žádném případě – kromě případů záměrného konání
Prodávajícího, či jeho hrubé nedbalosti – nezakládá možnost pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě prodlení s dodávkou či
nedodání zboží Kupujícímu nevzniká žádný nárok na kompenzaci.
Článek 6: Výhrada vlastnických práv
Prodané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do okamžiku úhrady faktury. V případě, že úhrada není provedena, vyhrazuje si
Prodávající právo na odebrání dodaného zboží i bez rozhodnutí soudu.
Článek 7: Dodací podmínky
Pokud není stanoveno jinak, dodání bude provedeno „ex-factory“ (podle podmínek Incoterm 2010: EXW).
Článek 8: Neshoda zboží a reklamace
Reklamace zboží je platná pouze tehdy, pokud ji Kupující zašle Prodávajícímu doporučeně do patnácti (15) dní od obdržení
objednaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím je 30 dní.
8.1. Má se za to, že zboží splňuje podmínky smlouvy, i navzdory drobným nesrovnalostem, které jsou obvyklé v daném oboru či
v průběhu jednání mezi smluvními stranami.
8.2. Pokud zboží nesplňuje podmínky smlouvy (a za podmínky, že Kupující tuto neshodu oznámil), má Prodávající následující možnosti:

Nahradit zboží takovým, které podmínky smlouvy splňuje, aniž by Kupujícímu vznikly jakékoliv další náklady, či

Opravit zboží, aniž by Kupujícímu vznikly jakékoliv další náklady, či

Vrátit Kupujícímu cenu uhrazenou za neshodné zboží a ukončit tak platnost smlouvy týkající se tohoto zboží.
8.3. Záruční lhůta poskytnutá Prodejcem za systém Collio je 12 měsíců. Záruční lhůta pro Freshboard je 12 týdnů v případě použití na
jednom prodejním místě. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená při přepravě na další prodejní místo
apod.
8.4. Lhůta pro případné reklamace je 30 dní od nahlášení závady systému.
Článek 9: Odstoupení od smlouvy
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující tuto smlouvu poruší. Pokud od smlouvy odstoupí Kupující, Prodávající
má právo požadovat náhradu škody ve výši až 20 % smluvní ceny, kterou lze zvýšit v případě vyšších škod. Pokud Prodávající nemůže
plnit smlouvu z důvodu vyšší moci, stávky, blokády, války, vládních opatření apod., vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy, aniž by
Kupujícímu vznikl nárok na kompenzaci. Prodávající si vyhrazuje právo považovat smlouvu za neplatnou v případě bankrotu,
insolvence či jiné změny v právním statutu Kupujícího, aniž by o této skutečnosti Kupujícího informoval.
Článek 10: Součinnost smluvních stran
Kupující bude Prodávajícího bez prodlení informovat o případných nárocích, které vůči Kupujícímu vznesli jeho zákazníci či třetí strana
v souvislosti s dodaným zbožím či souvisejícími právy na duševní vlastnictví k dodanému zboží. Prodávající bude Kupujícího bez
prodlení informovat o případných nárocích, které by mohly mít za následek vznik závazků pro Kupujícího.
Článek 11: Práva na duševní vlastnictví
Potvrzením objednávky na výrobky značky Coolio a/nebo Freshboard Kupující uznává práva na duševní vlastnictví ke konceptu
Coolio a Freshboard a tím tak přijímá závazek kupovat Coolio i Freshboard po skončení životnosti pouze u Prodávajícího, jeho
akreditovaných distributorů či jiných oficiálních zástupců. Pokud se prokáže, že Kupující zakoupil neoriginální Freshboard, pak má
Prodávající i jeho oficiální distributoři nárok na minimální odškodnění ve výši celkové ceny původně objednaného množství kusů
výrobku Freshboard. Odškodnění může být i vyšší, pokud může Prodávající prokázat, že i jeho skutečná škoda je vyšší.
Článek 12: Řešení sporů
Případné spory vzešlé z této smlouvy, či s ní související, se smluvní strany budou snažit vyřešit smírnou cestou.

