ží a souvisejících služeb do sít 


    
    

 
  eprem a živnostenského oprávn  
  
    
    že být jak výrobce zboží, tak

   
  
s Dodavateli na dodávky suchého zboží v síti 
   

 Suchým zbožím“ a též „Zbožím    kový sortiment zboží ur  
    
visející služby;
y suchého zboží a souvisejících služeb do sít


1.1.

Suchým zbožím se pro ú 

Kategorie zboží auto-moto:



4.

          že a
     



          
  
 
Automobilové stírací lišty, žárovky, zapalovací a žhavící sví  
       e, tažná lana, výstražné trojú  

Kategorie zboží potraviny:


 

       


            




    inky, lízátka, žvýka    


  ské balené zboží vhodné pro prodej na    
   
ženou expira 

  
Kategorie ostatní zboží:






7.

       

            

  
  
 
 
           
   
Zboží a služby zde nespecifikované, vykazující v 
 





      
 
 epra. VOP se aplikují pro dodávky suchého zboží do  

    
     




            
       

 
 


             
obsažená ustanovení také na obchodní jednání vedená 
epro se zavazuje na vyžádání poskytnout Dodavateli   
             




  ského zboží výhrad         


4.6.

Dodací list musí vždy obsahovat ozna     
    
 
S EO, specifikaci dodaného zboží v  množství, ra        
  

    



   


          
       S EO jakož i své Partnery. Zm    
        m pokud možno
         
   
vými Partnery a dodávky zboží p   





  uje periodickou dopravu suchého zboží na adresy
   





 
S EO vždy 
  oží) v


4.3.



Dodavatel realizuje dodávky zboží v pevných ro
    
   ed nejbližším pevným rozvozovým dnem v    
povinen realizovat závoz veškerého suchého zboží s  
 ského zboží v nejbližší následující pevný rozvozový
 
 ského zboží je Dodavatel povinen realizovat nejpoz   
         
 









    
zboží z kategorií suchého zboží dle  
  zboží, spl      
     ení zboží, EAN, cenu, nejmén  
záruku, návod na použití v      
mální trvanlivosti u potravin a datum použitelnosti   
cích rychlé zkáze (realizovat dodávku vždy v první    
  ty) a další povinné údaje dle povahy zboží;
  se zbožím bezpe nostní listy (pokud jsou vyžadovány

   poskytovat služby související s dodávkou zboží.







 




  
    
   
   
    
zboží dodávaného Dodavatelem dle Smlouvy;




      
  ležitých skute 

 
          
          


9.1.

Dodávka suchého zboží se hradí na základ     
ry), vystaveného Dodavatelem vždy po  
  

9.2.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti da 
   
           
           
považuje den dodání uvedený na dodacím listu. Faktu
         
           , že faktura nebude
obsahovat veškeré náležitosti, je Partner oprávn   
          platí, že
     žet ode dne prokazatel 

 m zboží za ceny a za podmínek
   jakož i ve zvláštní smlouv  
 

ši. Náklady na dopravu budou vždy obsaženy v jednot zboží.



 ité maloobjemové dodávky zboží (nap   
 
daného zboží v daný den od jednoho Dodavatele nep   



 

   
zboží bez DPH, a to za každou  
poskytnout tuto informaci vždy do desátého dne kale   
        
     obdržených údaj     
          
  
   
         
vztahuje na výrobce zboží dodávajícího prost  




     
    



     
 
          
  



            
 






 

          
vlastnictví. Vlastnické právo ke zboží p echází na Partnera okamžikem
  evzetím zboží Partne echází na Partnera též nebezpe í škody na zboží. Ustanovení to  












     
 


 S EO zásady „Category management“ s tím, že












na vyžádání   edkládat k akceptaci vzorky zboží k zalistování
 
  žn   
ho zboží a poskytovat 
10), a to vždy do desátého dne kalendá     
  
  žn          
            
    

        
     ní dodávaného zboží ve vymezeném pro         
 ty trvanlivosti a dalších náležitostí;
 
    ní materiály s cílem dosažení co nejvyšší prodejnos
zboží;
           


 



 i nedodržení lh ty dodávky suchého zboží je Partner oprávn n poža
naného a nedodaného zboží za každý zapo 



 i nedodržení lh         
           
v zákonné výši za každý zapo      
 



           
 no požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 
     
  
        no požadovat smluvní
   
         


              
dosaženo za   


         
 



 
   

   ru zboží

12.1.

Dodavatel je povinen dodávat zboží ve standar 
množství a provedení a v obvyklém balení. P ípadné vady zboží je Part          
        evzetí zboží. V reklamaci se vady
  



   
 



    izovat reklamace vad zboží ve lh     
           
        
  
 
          
    nou zboží za bezvadné.



  
zboží, pokud je toto v bezvadném stavu a s dostate     
               
chého zboží na 



 
          
porujících prodej suchého zboží. Specifický rozsah  
vždy mezi        
         

 SN, nesmí ohrožovat ma  
13.2.

Dodavatel však vždy zejména:



presentuje sortiment svého zboží v rámci plánovaný 
           

    
  
   
ného sortimentu zboží na     
 ní zboží dle schválené dispozice, to vše za podmíne
  
     
mou presentuje vlastní sortiment zboží ve vymezeném 
 
        
k užití ochranné známky váznoucí na zboží, pokud je užití ochranné
známky žádoucí v rámci obchodního a reklamního mark
  
  ní zboží, POS materiál 
          
       
       
   
       ní zboží dle schválené dispozice,

         
údržbu, odborný servis, sanitaci a opravy poskytnut
   










           
  




15.1.

Žádná strana nenese odpov   
  
  ímž se má
na mysli zejména požár, bou    
 in, sabotáž, epidemie, karanténní omezení, embarga
  

VOP jakož i Smlouva se      
           
jednáním stran. Nebude-li dosaženo smírného   
  
      

 

16.1.

Smluvní strany se zavazují, že nesd     
podmínek Smlouvy, jakož i jakékoliv informace posky
           
           
           
 
         
 enlivostí, jakož i na poskytování informací v p 
požadováno na základ         


16.2.

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že všec   
  ny v rámci spolupráce založe 
   
    chránit a že k nim zamezí p    
 . Každá smluvní strana je povinna zabezpe 
  
  




  



14.1.

   erušení déle než 1 m 
           
       


         
 za každé takové jednotlivé porušení.
 







 


      ždy    
          
 



             
   
    
            
  
     
          
            
   
18.2.

18.3.

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etick 
zuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpov     
           
      
          
        
    emž d     možného napl     
  
  
Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že      
dobu trvání této Smlouvy dodržovat a spl 
          
 
obsažené v Etickém kodexu 

        
 etích osob k dodanému zboží a garantuje, že dodané zboží lze bez
 ných úhrad užít a užívat. Pro vy ení pochybností se sjednává, že cena za p 
 etích osob je vždy zahrnuta v kupní cen 

  



    
    
             
              
    
  
     
            
            
               žet
          
            
 

            
       
  inného ustanovení se použijí ustanovení obec   
  
 
 
  

