Adam OPTIMART s.r.o., Mrštíkova 399/2a, P.O.BOX 21, 46002 Liberec
tel/fax 482 710 014, tel 602324398, Email : obchod@adamoptimart.cz
VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY, BONUSOVÝ SYSTÉM a
VELKOOBCHODNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD
podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
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3. Přeprava
4. Základní splatnost faktur
5. Zvýhodnění objednávek
6. Pololetní bonusy
7. Pravidelné akce
8. Reklamační řád

1. OBJEDNÁVÁNÍ A DODACÍ LHŮTA:
Dodací lhůty na dodání optického zboží jsou stanoveny na 7 dní, na prodej náhradních
dílů na 14 dní.
Náležitosti objednávky zboží: IČ a DIČ odběratele, dodací adresa (pokud je jiná než
fakturační adresa), název zboží, počet kusů, jednotková cena (ceníková nebo sjednaná),
jméno odpovědné osoby, podpis a razítko zákazníka (neplatí pro Emailové nebo
telefonické objednávky), případně další instrukce potřebné pro realizaci objednávky

2. TYPY PRODEJE:
2.1. velkoobchodní prodej standardního optického zboží a doplňků:

zboží prodávané v tomto režimu se řídí obecnými obchodními a reklamačními
podmínkami v plném rozsahu, pokud není písemně sjednáno jinak na jednotlivé
objednávky, viz 8.3.1.
2.2. velkoobchodní prodej optického zboží a doplňků za finální výprodejové

Pro zboží prodávané v tomto režimu platí obecné dodací a bonusové podmínky.
Zákazník je povinen v rámci přejímacího řízení uplatnit reklamaci na kvantitu a kvalitu
podle základního ustanovení §1 reklamačního řádu, a to nejdéle do 14 dní. Další náhradní
díly nebo náhradní zboží po uplynuté této lhůty se řeší na náklady kupujícího podle
individuální domluvy, viz 8.3.2.
ceny.

2.3.

velkoobchodní prodej optického zboží na náhradní díly za finální

Zboží prodávané v tomto režimu není určeno na prodej optických
obrub nebo slunečních brýlí jako celku, ale jako zdroj náhradních dílů na rozmontování.
Zákazník je povinen v rámci přejímacího řízení uplatnit reklamaci na kvantitu a kvalitu
podle základního ustanovení §1 reklamačního řádu, a to nejdéle do 14 dní. Další
ustanovení reklamačního řádu se na tuto kategorii zboží nevztahují, viz 8.3.3.
výprodejové ceny.

Zboží prodávané v tomto režimu
může obsahovat malé zjevné vady. Zákazník je povinen v rámci přejímacího řízení
uplatnit reklamaci na kvantitu a kvalitu podle základního ustanovení §1 reklamačního
řádu, a to nejdéle do 14 dní. Další ustanovení reklamačního řádu se na tuto kategorii
zboží nevztahují, viz 8.3.4.
2.4. velkoobchodní prodej zboží 2. kategorie.

3. DODÁNÍ:
distribuční sítí PPL nebo Českou poštou. U objednávek nad 3.000,-Kč bez DPH je
dopravné zdarma. Ceník dopravného se řídí platným aktuálním ceníkem přepravce ke dni
expedice objednávky.

4. ZÁKLADNÍ SPLATNOST TUZEMSKÝCH VELKOOBCHODNÍCH
FAKTUR:
4.1. pro objednávky nad 2.000,-Kč bez DPH splatnost 14 dní od data fakturace, možno
sjednat individuální výjimky s vedením firmy.
4.2. Objednávky do 2.000,-Kč bez DPH a náhradní díly jsou zasílány na dobírku,
zákazník platí pouze poštovné, nikoliv dobírné.
4.3. Dodávky do členských zemí EU jsou zasílány pouze na dobírku nebo s platbou
předem.

5. ZVÝHODNĚNÍ OBJEDNÁVEK ZADANÝCH PO TELEFONU
NEBO FAXEM:
objednáte-li některou z těchto cest, dostáváte na veškeré zboží automaticky slevu 5%.
Tato sleva se kombinuje se všemi ostatními Vašimi bonusy.

6. POLOLETNÍ BONUSY:
Základním předpokladem je včasná úhrada faktur ve sjednané splatnosti
v minulém pololetí:
6.1. kritérium obratu: pokud odeberete v běžném pololetí optické zboží v hodnotě
alespoň 50. 000,-Kč bez DPH na každou provozovnu (počítáno včetně slev a bonusů),
budete celé následující pololetí nakupovat s paušální slevou 5% na veškerý

sortiment. Tento bonus je kombinovatelný se všemi ostatními slevami a bonusy.
Hodnocení se provádí k 31. 12. a k 30. 06. běžného kalendářního roku.

6.2. množstevní kritérium: pokud odeberete alespoň 250 ks obrub ze standardního
sortimentu (optických nebo slunečních brýlí, netýká se výprodejů) za běžné pololetí na
každou provozovnu, budete mít možnost po celé další pololetí nakupovat všechna

pouzdra s další slevou 10%. I tento bonus je kombinovatelný se všemi ostatními
slevami a bonusy, kromě nákupů za finální sjednanou výprodejovou cenu.

7. INFORMACE O NAŠICH PRAVIDELNÝCH AKCÍCH:
7.1. naše tradiční služba „Pohodlný balíček“: na naše náklady zašleme žádaný
okruh zboží k Vašemu pohodlnému výběru, fakturujeme Vám pouze zboží, které si
ponecháte. Na výběr máte lhůtu 14 kalendářních dní. Pokud zákazník nevrátí zboží po
uplynutí této lhůty, společnost si vyhrazuje právo vyfakturovat celou zásilku.
7.2. otevřené liberecké čtvrtky: můžete přijet osobně bez ohlášení do našeho
skladu a sami si vybrat zboží z regálu za opravdu výhodných, osobně

sjednaných podmínek. Pokud budete chtít přijet v jiný den, je nutné se nahlásit paní
Dorenové (tel: 602324398) a ta vše potřebné zařídí. Tento výběr se počítá k obratu Vám
pro přiznání bonusů i našemu obchodnímu zástupci k odměně.
7.3. Další informace jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány na www.adamoptimart.cz

8. VELKOOBCHODNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD
viz samostatný dokument
RNDr. Zuzana Hausenblasová, jednatel
V Liberci dne 2.01.2018

