Vážený partner,

Obchodné a logistické podmienky na rok 2017.
1;

Produktový sortiment - Na základe pravidelne aktuálizovaného platného cenníka
a sortimentu pre PCO a AGRO 2017! Cenník pre konkrétny segment na vyžiadanie.

1.1;

Pre odborne spôsobilé osoby, PCO – Dve účinné látky pre požerové nástrahy –
rodenticídy:
- Bromadiolon 6 formulácií vo vzájomnom uznaní pre SR.
- Brodifacum 2 formulácie s dôrazom na ochranu proti myšiam pre SR.

1.2;

V registrácii ďalšie prípravky postupne podľa ECHA (European Chemical Agency),
priebežne budeme informovať na našom webe. Kompletný sortiment prípravkov pre
jednotlivé segmenty k dispozícii na:
www.babolna-bio.sk, www.rodenticid.sk,
www.insekticid.sk

2;
2.1;

Obchodné a logistické podmienky
Sortiment AGRO – sortiment pre predajné miesta záhrada, drogérie, minimálny
odber obchodné balenie. Objednávky telefonicky, e-mailom.

2.2;

Sortiment PCO Profesionál – sortiment pre profesionálnych poskytovateľov služieb
pre reguláciu živočíšnych škodcov. Minimálny odber obchodné balenie, možnosť
výberu kompletného sortimentu prípravkov. Objednávky telefonicky, e-mailom,
faxom.

2.3;

Významný odberateľ: zľava -10 % z ceny v cenníku; ročný odber nad 20 000€ bez
DPH, splatnosť na základe kúpnej zmluvy dohodou. Pri predbežných ¼ ročných
objednávkach garantujeme vyskladnenie sezónneho tovaru nepretržite.
Objednávky telefonicky, e-mailom.

2.4;

Distribúcia v rámci regiónu: ceny mimo základného cenníka dohodou, ročný odber
nad 50 000€ bez DPH, na základe plánovaného ¼ distribučného plánu.

2.5;

Možnosť osobného odberu objednávky na adrese prevádzky. Vyskladnenie formou
špedičnej služby (kuriér), týždenný rozvoz:
- paušálna náhrada za rozvoz v rámci Slovenska na 15.00€ bez DPH na adresu
(streda západ SK, štvrtok východ SK)
- objednávky do 250.00 € bez DPH špedičná firma na základe paušálnej náhrady
10.00 € bez DPH na adresu.
V rámci sezóny/ sezónne výskyty ako komáre muchy../ vyskladnenie dohodou .
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3;

Všeobecné Obchodné podmienky
Uzavreli podľa § 409 a nasl.Obchodného zákonníka túto – kúpnu zmluvu na
dodávku tovaru .

3.1;
3.2;

3.3;
3.4;

3.5;

3.6;
3.7;

Podľa tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar.
Kupujúci je povinný svoju požiadavku na odber tovaru písomne spresniť voči
predávajúcemu
na tejto zmluve čo do jeho druhu, sortimentu a množstva
/špecifikácia, objednávka/. Nedostatočne spresnenú požiadavku je predávajúci
oprávnený uspokojiť podľa svojich kapacitných možností tovarom obdobného druhu
ako je požadovaný, v štandardnej kvalite.
Cenu tovaru určia zmluvné strany dohodou pri jeho špecifikácii, objednávke, inak je
platne podľa zmluvy dohodnutou cenou tovaru cena s DPH uvedená predávajúcim na
faktúre, alebo daňovom doklade dodanej s tovarom ak ho kupujúci prevzal.
Ak na faktúre či na daňovom doklade nie je uvedené inak je kúpna cena splatná v deň
dodania tovaru oproti jeho prevzatiu cash-carry. Platí sa v hotovosti, poštovou
poukážkou, alebo bankovým prevodom tak, aby najneskôr pri prevzatí tovaru bola
v celosti vyplatená predávajúcemu, alebo pripísaná k dobru účtu predávajúceho. Za
tým účelom predávajúci na požiadanie vystaví kupujúcemu vopred aj tzv. pro-forma
faktúru.
Miesto plnenia je podnik predávajúceho v Lučenci, Moyzesova 50. Predávajúci
odovzdá kupujúcemu tovar spolu s faktúrou či daňovým dokladom oproti zaplateniu
kúpnej ceny, pokiaľ z faktúry či daňovému dokladu predávajúceho nevyplýva iný
termín jej splatnosti. Prevzatie je kupujúci povinný potvrdiť podpisom faktúry či
daňového dokladu prislúchajúcej /cemu k dodanému tovaru. Súčasne týmto
momentom prechádza na kupujúceho všetko nebezpečenstvo prípadnej škody na
tovare.
Ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa zaplatiť
predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,2% z hodnoty dlžnej sumy za každý
kalendárny deň omeškania.
Otázky, ktoré nie sú výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

V Lučenci 31.01.2017
Juraj ÁGOSTON
Konateľ spoločnosti
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