Obchodní podmínky společnosti Vebor – krmiva s.r.o., IČ: 29163714

I.
Pravidla pro zapůjčování vratných obalů
Firma Vebor - krmiva s.r.o. (dále v tomto článku jen Prodávající) dodává svým odběratelům krmné suroviny, krmiva, dezinfekce a jiné výrobky v různých
druzích vratných i nevratných obalů. Pro prodej ve vratných obalech platí následující pravidla:
1.

KONTEJNERY určené na chemické látky o objemu 600 l a 1000 l

1.1. V případě, že Prodávající bude dodávat Kupujícímu zboží v kontejnerech o objemu 600 l nebo 1000 l, dohodli se Prodávající a Kupující na režimu zapůjčení
těchto kontejnerů jak je uvedeno níže v rámci této dohody.
1.2. Kupující je povinen vrátit kontejnery Prodávajícímu ve lhůtě do 6 týdnů od okamžiku převzetí zboží v kontejneru. Individuálně lze sjednat i jinou lhůtu pro
vrácení kontejnerů.
1.3. Pokud Kupující nevrátí kontejner ve lhůtě uvedené v odst. 1.2. této dohody, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek ve výši 100,- Kč
za každý započatý měsíc, němž je Kupující v prodlení s vrácením kontejneru.
1.4. V případě, že je Kupující s vrácením kontejneru v prodlení déle než 6 měsíců počínaje okamžikem převzetí kontejneru Kupujícím, má se za to, že mezi
Prodávající a Kupující byla uzavřena kupní smlouva, v rámci které prodá Prodávající Kupujícímu kontejner, a to za kupní cenu ve výši 7000,- Kč splatnou do
30 dnů.
1.5. V případě, že bude Kupující vracet poškozený kontejner nebo kontejner s poškozenou vypouštěcí armaturou, bude o tom proveden záznam do dodacího listu
a nákladního listu (identifikace obalu, popis závady, podpis předávající osoby a přebírající osoby). Prodávající je oprávněn vyfakturovat Kupujícímu náklady
nutné na opravu uvedeného poškození a Kupující je povinen tuto částku uhradit.
1.6. Kupující nesmí strhávat nebo přelepovat etikety nebo čárové kódy Prodávajícího ze zapůjčených kontejnerů. Při stržení všech čárových kódů nebo etiket,
bude Prodávající účtovat Kupujícímu 100 Kč za každý poškozený kontejner.
2.

KANYSTRY, PE SOUDKY A SUDY

2.1. Vratné obaly – PE soudky o objemu 30 až 60 l, kovové sudy o objemu 200 až 216 l a PE sudy o objemu 200 l.
- PE soudky o objemu 30 až 60 l
- PE sudy 200 l

… 300,- Kč / ks + DPH
… 1 000,- Kč / ks + DPH

2.2. Kupující může Prodávajícímu tyto obaly vrátit ve lhůtě do 90 dnů od dodání a Prodávající je povinen vrácené prázdné obaly od Kupujícího převzít. Po
uplynutí této lhůty již Prodávající nemá povinnost soudky nebo sudy od Kupujícího převzít a za obaly bude účtovaná cena (viz. bod 2.1.).
2.3. Poškozené, nekompletní, silně znečistěné, cizí vratné obaly nebo obaly s prošlou lhůtou použitelnosti není Prodávající od Kupujícího povinen převzít ani
v případě, že Kupující vrací obal ve lhůtě kratší než 90 dní.
3.

PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ POŠKOZENÍ VRATNÝCH OBALŮ

Obal bude považován za nepoškozený pokud bude splňovat níže uvedená kritéria. V případě poškození kontejneru Kupujícím (viz. bod 1.5.) bude Prodávající
firma Vebor - krmiva s.r.o. Fakturovat Kupujícímu částky uvedené v závorce.
Kanystry, soudky a sudy
- soudek musí obsahovat originál polepový štítek, 2 ks uzávěru na hrdlech, 2 ks držadel (madel)
- soudek nesmí být porušen, musí být prázdný a nesmí být viditelně znečištěn jinou látkou, než pro kterou je určen
- 200 l plastové sudy s velkým napouštěcím otvorem musí obsahovat uzávěr a zajišťovací obruč
Kontejnery 600 – 1000 litrů
- kontejner musí být prokazatelně majetkem firmy Prodávajícího a označen registračním číslem, nebo štítkem Prodávajícího
- kompletní horní uzávěr (cena 150,- Kč)
- vizuálně nepoškozen vypouštěcí kohout (cena 500,- Kč)
- víčko vypouštěcího ventilu (cena 70,- Kč)
- vizuálně povrchově čistý a neznečištěn od jiné látky, než pro kterou je určen
V případě, že Kupující použil obal na tekutou chemii nebo na jinou látku, než která byla Prodávajícím dodána, považuje Prodávající obal za
znehodnocený. Kupujícímu bude vyfakturována plná hodnota obalu a obal se tímto stává majetkem Kupujícího.

II.
Doprava
Firma Vebor - krmiva s.r.o. dodává svým odběratelům krmné suroviny, krmiva, dezinfekce a jiné výrobky v cenách bez dopravy. Pro vyčíslení dopravních
nákladů platí následující pravidla:
1.

Výše dopravného je určována v tzv. „Pásmech“ dle následující tabulky + DPH v aktuální výši:
Pásmo I
300,00 Kč

Český Krumlov
České Budějovice
Písek
Příbram
Rokycany
Beroun
Plzeň-sever
Tachov

Klatovy
Domažlice
Plzeň-jih
Strakonice
Prachatice

2.
3.
4.
5.

Pásmo II
400,00 Kč

Pásmo III
500,00 Kč
Benešov
Cheb
Chomutov
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Kladno
Louny
Most
Pelhřimov
Praha
Praha-východ
Praha-západ
Rakovník
Sokolov
Tábor

Pásmo IV
600,00 Kč
OKRESY
Brno-venkov
Česká Lípa
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Chrudim
Jičín
Jihlava
Kolín
Kutná Hora
Litoměřice
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Pardubice
Teplice
Třebíč
Ústí nad Labem
Znojmo
Žďár nad Sázavou

Pásmo V
700,00 Kč
Blansko
Břeclav
Hodonín
Jablonec nad N.
Kroměříž
Liberec
Náchod
Olomouc
Prostějov
Přerov
Rychnov n. Kněžnou
Semily
Svitavy
Šumperk
Trutnov
Uher. Hradiště
Ústí nad Orlicí
Vyškov
Zlín

Pásmo VI
800,00 Kč
Bruntál
Frýdek-Místek
Jeseníky
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Vsetín

Sazba za dopravu je bez ohledu na objednané množství. To znamená, čím větší je objednávka, tím nižší je cena dopravného na měrnou
jednotku.
Termín dodání do 5-ti pracovních dnů, v případě, kdy zákazník požaduje dodání zboží s kratší dodací lhůtou budou účtovány skutečné
přepravní náklady.
Při jednorázovém odběru zboží nad 24 tun od jednoho druhu, nebo při hodnotě objednávky nad 50 000,- Kč bez DPH se doprava neúčtuje.
Urgentní dodávky (termín dodání kratší než 5 pracovních dní) budou řešeny individuálně

III.
Ceny zboží a splatnost
Firma Vebor - krmiva s.r.o. dodává svým odběratelům krmné suroviny, krmiva, dezinfekce a jiné výrobky v cenách dle aktuálního ceníku, až na výjimky, na
faktury se základní splatností 30 dní od data dodání. Nový zákazník platí 1. dodání na předplatbu, hotově, nebo po prověření jeho bonity do 14-ti dnů
od data dodání.

V Buděticích dne: 3.1.2017

…………………………….
Kupující

………………………….
Vebor – krmiva s.r.o.

