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Výroční prodejní akce 25 let – Pivo nejen pro chlapy
Obchodní podmínky a platnost výroční prodejní akce
1. Výroční prodejní akce je platná od 3. července 2017 do 31. srpna 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 pouze pro produkty z nabídkového programu firmy ALLIGATOR
FARBWERKE uvedené v aktuálním katalogu výrobků platném od března 2017, které
jsou pro účely prodejní akce rozděleny do dvou skupin:
a) výrobky do interiéru včetně penetrací a podkladových nátěrů, dekorativní a kreativní
výrobky, skelné tkaniny a textilie
b) výrobky na fasády včetně penetrací a podkladových nátěrů, barvy Diffundin, omítky a
komponenty do zateplovacích systémů
4. Výše obratu stanoveného pro poskytnutí bonusu pro jednotlivé výrobkové skupiny se
rozumí fakturovaná cena bez DPH po odpočtu všech slev, na které má odběratel v rámci
individuálních obchodních podmínek nárok.
5. Výrobky, na které jsou stanoveny jiné akční slevy nebo doprodejové akce, se do
celkového obratu této prodejní akce nezapočítávají.
6. Uvedené bonusy obdrží odběratel zároveň se zbožím z uzavřené objednávky. Pokud by
momentálně bonusový materiál nebyl skladem, obdrží odběratel bonus v nejbližším
možném termínu.
7. Nárok na poskytnutí bonusu má výhradně odběratel, který u dodavatele nemá žádné
závazky po lhůtě splatnosti.
8. Vydání bonusu vzhledem k jeho povaze se zároveň podmiňuje dosažením věku 18 let u
osob, kterým se bonus spolu se zbožím vydává.
9. U nově registrovaných odběratelů může dodavatel požadovat finanční plnění předem.
10. Probarvené zboží dodavatelem je považováno za úpravu provedenou na vyžádání
odběratele. Příplatky za tónování se do celkového obratu pro poskytnutí bonusu v rámci
této prodejní akce rovněž nezapočítávají.
11. 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. Vzhledem k povaze poskytovaného
bonusu nelze tento vracet dodavateli zpět. Finanční hodnotu poskytnutého bonusu
vyúčtuje dodavatel odběrateli za aktuální ceny podle platného ceníku výrobce
bonusového zboží.
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