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Obchodní podmínky a platnost výroční prodejní akce  
    

1. Výroční prodejní akce je platná od 1. května 2017 do 30. června 2017. 
2. Výroční prodejní akci lze nárokovat výhradně u zakázek uzavřených s poskytovatelem 

výroční akce, firmou ALLIGATOR CS, s.r.o (dále jen dodavatel). U jiných obchodních 
subjektů odběratel bonusy nárokovat nemůže. 

3. Akce je určená pro následující produkty firmy ALLIGATOR FARBWERKE: 
a) vnitřní barvy – ALLItex M, ALLItex SG, Presto Weiss 
b) fasádní barvy – Kieselit Fusion, Miropan Universal, Orbit Hausfarbe 

4. Velikost balení 12,5 litru se týká všech vyráběných provedení produktu, tzn. bílého 
materiálu, báze 1 nebo bází 2 a 3, a to včetně výrobků tónovaných do vybraného 
zakázkového odstínu, pokud jsou tato provedení u daného výrobku k dispozici. 

5. Jednotlivá provedení jednoho výrobku lze v rámci jedné objednávky libovolně 
kombinovat, tedy např. Miropan Universal báze 1 v počtu 2 balení, báze 2 v počtu 1 
balení a báze 3 v počtu 1 balení. 

6. Bonus ve formě 1 balení 5 litrů lze nárokovat buď v provedení „bílá“ u vnitřních barev 
nebo „báze 1“ u fasádních barev 

7. Bonus ve formě 1 balení 12,5 litru lze nárokovat v jakémkoliv provedení 
8. Uvedené bonusy obdrží odběratel zároveň se zbožím z uzavřené objednávky. Pokud by 

momentálně bonusový materiál nebyl skladem, obdrží odběratel bonus v nejbližším 
možném termínu nebo může odběratel získat jako náhradu finanční kompenzaci 
v hodnotě bonusu za běžných obchodních podmínek, za kterých odběratel nakupuje 
zboží u dodavatele. 

9. Nárok na poskytnutí bonusu má výhradně odběratel, který u dodavatele nemá žádné 
závazky po lhůtě splatnosti. 

10. U nově registrovaných odběratelů může dodavatel požadovat finanční plnění předem 
11. Probarvené zboží dodavatelem je považováno za úpravu provedenou na vyžádání 

odběratele a takovéto zboží nelze vracet zpět nebo vyměnit za jiné. Vrácením zboží 
ztrácí odběratel nárok na bonus a tento bonus je zároveň s vráceným zbožím povinen 
v neporušeném stavu vrátit dodavateli, v opačném případě bude odběrateli odečtena 
hodnota tohoto bonusu z vrácené zakázky. 

12. Mimořádná sleva ve výši 25 % z prodejních cen při zakázkách uzavřených na e-shopu 
dodavatele je sleva maximální a konečná. Stávající slevy již registrovaných odběratelů 
se nesčítají a na odběratele, kterým je poskytována sleva ve stejném nebo vyšším 
procentním vyjádření, se tato mimořádná sleva nevztahuje. 

13. V případě prodlení s úhradou zakázky v rámci výroční prodejní akce, kde prodlení 
přesáhne 10 kalendářních dní ode dne splatnosti dodavatelem vystaveného daňového 
dokladu, zaniká odběrateli nárok na bonusové zboží, a toto je povinen neprodleně 
dodavateli vrátit nebo uhradit jeho hodnotu za standardních obchodních podmínek, za 
kterých odběratel u dodavatele zboží nakupuje. 


