PODMÍNKY DODÁVEK platné od 5.10.2013 do odvolání
OKENTĚS, spol. s r.o. IČO: 268 17 772 DIČ: CZ26817772
Katalog 2013/14 plně nahrazuje a ruší Katalog 2012 z 16.6.2012 včetně
Dodatku a dalších změn.
Katalog je společný pro Česko a Slovensko. Ceny bez DPH, uvedené v Kč, platí
pro prodej v Česku a ceny v EUR platí pro prodej, realizovaný společností
Okentěs Slovakia, s.r.o. na Slovensku.
K cenám bez DPH se účtuje DPH v zákonné výši.
V katalogu jsou uvedeny běžné ceny zboží, ze kterých se registrovaným
partnerům z ČR (registrace podle výpisu z OR nebo ŽL, DiČ) poskytují dále
uvedené velkoobchodní slevy.
Aktuální verze Podmínek dodávek na www.okentes.cz.
CENY A PODMÍNKY DODÁVEK, platné od 5.10. 2013
Smluvní ceny, limity a přirážky jsou uvedeny bez zákonné DPH ( 21%).
Ceny v Kč a Podmínky dodávek se vztahují na prodej a dodávky v České
republice. Pro kupující platí níže uvedené kupní ceny zboží a podmínky, pokud
není dohodnuto jinak a to :

I. Smluvní kupní ceny
platí pro objem jednorázové koupě zboží (při koupi minimálního množství zboží)
v rozsahu stanoveném v Kč takto:
1) pro registrované obchodní partnery
a) 15% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 600 Kč bez DPH
v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku
b) 20% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 3.000 Kč bez
DPH v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku. Při této výši slevy předpokládáme částečně nákup
položek i v kartónovém množství, je-li v katalogu počet měrných jednotek
v kartonu uveden.
c) 25% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 9.000 Kč bez
DPH v cenách uvedených v katalogu s jejich případnou úpravou (+/-) dle
aktuálního ceníku. Při této výši slevy předpokládáme nákup položek s
převahou kartónového odběru, je-li v katalogu počet měrných jednotek
v kartonu uveden.
d) uzavřením rámcové smlouvy nebo objednávkou na základě námi
předložené cenové nabídky lze dohodnout individuální limity, ceny, lhůty
splatnosti. Úvěrový rámec a individuální splatnost nabídneme v závislosti
na skladbě sortimentu a objemu spolupráce, dále při znalosti příznivých
hospodářských výsledků kupujícího a v souladu se smluvními podmínkami
pojištění pohledávek nebo podmínkami v rámci factoringu.
e) sleva dle písm. a),b) c) a individuální slevy a ceny dle písm.d) se uplatní
u partnerů, kteří v době fakturace mají splatné závazky uhrazeny, při
nedodržení si vyhrazujeme postup dle bodu 5 čl.II.
f) symboly A,B,C,D....Z, přiřazené k jednotlivým katalogovým položkám
umožňují další rozlišení pro individuální slevy z uvedené ceny
2) Pro firmy dle bodu 1a) je nákup do 600 Kč bez DPH podlimitní a realizuje se
v běžných, platných katalogových cenách s platbou v hotovosti nebo dobírkou bez uplatnění dalších slev, mimo platby kartou při osobním odběru na
provozovnách.
3) Ostatní prodej
a) maloobchodní prodej společnost ve svých provozovnách nerealizuje a občany - zájemce o dodání přednostně směruje na prodejny a řemeslníky
v regionu zájemce. Na základě písemné objednávky (i mail či e-shop) od
soukromé osoby dodáme zasláním pouze položky s označením pro maloobchodní prodej - viz společná legenda na str. 254, v případě stavby, rekonstrukce, zateplování po dohodě i položky, předepsané a specifikované
v projektové dokumentaci.
b) rozměřování dle čl. V. bod 4) neprovádíme, dodáváme vždy v nejmenším
uvedeném balení, návin, cívka, u pěn a tmelů i 1ks, hmoždinky a vruty
nejméně 1balení, 1 blistr nebo 1 karton.
c) tento prodej dle a,b, realizujeme za v bodu d) uvedené katalogové ceny
s platbou v hotovosti nebo dobírkou nebo na základě zálohové faktury
především na produkty na zakázku. Na uvedený prodej neplatí sleva
za platbu v hotovosti
d) platné katalogové ceny (bez DPH) aktualizované budoucími ceníky pro
jednotlivá období jsou platné i pro neregistrované
e) dodávky na základě písemné objednávky realizujeme výhradně zasláním
z Valašského Meziříčí. Cena za dodání námi vybranou službou (spedicí)
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bude v závislosti na skladbě sortimentu dohodnuta nejméně o 20% vyšší
oproti ceně stanovené pro registrované podnikatelské subjekty podle čl.III.,
bod 2, nebo stanovena dle ceníku přepravce.
4) V období probíhající recese nelze zodpovědně předvídat vývoj cen dovozu,
výroby a přepravních nákladů a proto si vyhrazujeme právo nezbytných
změn cen, včetně změn zde uvedených podmínek. Tyto změny cen se
předpokládají průběžně především u cen s označením jako plovoucí (~) ceny
u ručních fólií, perlinky, tedy produktů souvisejících s vývojem cen ropy
stejně jako u produktů z kovů. Na negativní vývoj cen si vyhrazujeme právo
operativně reagovat nezbytnou aktualizací cen a jejich oznámením na webu
a v „excel ceníku“ stanovit pro následující konkrétní období změny cen pro
Česko oproti cenám v katalogu. Ceník v excelu vyjadřuje aktuální běžné
ceny, popřípadě i konkrétní ceny klienta či ceny při určité úrovni odběru
klientovi nabídnuté. Probíhající cenové akce obvykle platnost ceníků omezují
na měsíční období.
5) V rámci podpory prodeje se dále samostatně vyhlašují slevy, akce, akční snížení cen včetně konkretizace podmínek, tyto se vyhlašují operativně i v průběhu měsíce uvedením na e-shopu a www.okentes.cz, popřípadě letákem
INFOOKENTĚS. Zaslány budou klientům v rámci aktualizace ceníku v excelu, jejich vyhlášení není důvodem k okamžitému zaslání ceníku v EXCELU
na zadanou adresu klienta.
6) Informace o aktuálních cenách získáte průběžně telefonicky u našich obchodníků. Promítnutím změn dle bodu 4 a 5 na e-shopu www.okentes.cz,
popřípadě letáky na vzorkovnách či zasláním letáku INFOOKENTĚS mailem
nebo zasláním aktuálního ceníku v excelu pro dané období na klientem zadaný mail naplňujeme oznamovací povinnost klientům ohledně aktuální cenové úrovně. Pro fakturaci a prodej je rozhodný vždy aktuální ceník firmy.
Změna chyb vyhrazena.

II. Platební podmínky
1) Zaplacení dodávek se provádí obvyklým způsobem a to v hotovosti při odběru nebo na dobírku, platební kartou jen při osobním odběru na provozovnách.
Půjde li o dodávku, přesahující svým objemem, rozsahem či jiným požadavkem obvyklou dodávku, bude platba uskutečněna zálohou ve výši 100% kupní ceny nebo zaplacením kupní ceny předem.
2) Registrovaným obchodním partnerům dle čl.I., bodu 1) bude při platbě v hotovosti poskytnuta 2% sleva, shodná výše slevy se poskytne při dohodnuté
platbě předem od částky 30 tis. Kč vč. DPH, datem platby se rozumí den
připsání částky na náš účet. Uvedená 2% sleva se nevztahuje na platbu
dobírky, na platbu podlimitního nákupu a na prodej neregistrovaným (čl.I.,
bod 3). Registrovaným obchodním partnerům dle čl.I., bodu 1) bude při
osobním odběru na provozovnách a platbě kartou poskytnuta 1% sleva.
3) Bezhotovostní platba se uplatňuje u stálých smluvních partnerů výhradně na
základě písemné objednávky, mailem, nákupem v e-shopu, případně faxem.
Faktura - daňový doklad s bezhotovostní platbou je vystaven se 14 denní
splatností od data vystavení v celkové výši kreditu-úvěrového rámce 30 tis.
Kč včetně DPH. Datem platby se rozumí den připsání částky na náš účet.
Uvedené podmínky bezhotovostní platby platí při splnění podmínky aktivní
spolupráce dle bodů 4 a 5 .
4) U nových obchodních partnerů (podnikatelský subjekt podle čl.I.bod1) lze
teprve při naplnění dále uvedeného a současně při znalosti příznivých
hospodářských výsledků nebo referencí nabídnout a dohodnout výše
popsaný bezhotovostní platební styk:
a) po dosažení nejméně tří dodávek s platbou v hotovosti (dobírkou, předem)
v období posledních 6-ti, po sobě jdoucích týdnů, a tedy s předpokladem
aktivní dlouhodobé spolupráce. První dodávka bezhotovostně nejvýše 10
tis. Kč, druhá nejvýše 15 tis. Kč vč. DPH
b) na základě naší písemné nabídky
c) za nového se rovněž považuje odběratel, který v posledních 12-ti měsících
nerealizoval žádný nákup nebo který v posledních 12-ti měsících uhradil
jakoukoliv platbu více jak 10 dnů po splatnosti. Nevztahuje se na vyjmenované klienty v rámci factoringu, kde je uplatněna individuální doba splatnosti.
d) dodávky do výše 4 tis. Kč bez DPH jsou placeny v hotovosti nebo dobírkou
5) V případě nedodržení termínu splatnosti
a) tj. neprovedení úhrady nebo při prodlení s úhradou (a to i v případě
částečného prodlení s placením převažující fakturované částky) faktury si
vyhrazujeme právo okamžitě přerušit dodávky včetně již potvrzených
objednávek s dalším postupem dle závažnosti
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b) prodej bez uplatnění slevy dle čl.I., bodu 1e)
c) faktury po lhůtě splatnosti předáváme po upozornění k vymáhání
d) úrok z prodlení se sjednává ve výši 0.2% za každý den prodlení
Při zjištění dalších negativních skutečností (např. návrh na insolvenci, špatné
hospodářské výsledky), si vyhrazujeme právo okamžité změny obchodních
podmínek.

IV. Objednávky a dodací lhůty

1) Osobní odběr v provozovnách ( 2% sleva při platbě v hotovosti dle čl.II., bodu
2 nebo 1% sleva při platbě kartou, seznam uveden níže.
2) Dodání zasláním realizujeme celostátně z Valašského Meziříčí - dle
vybraného přepravce účtujeme paušální přirážku ve výší 2% z fakturované
hodnoty dodávky bez DPH, nejméně však:
a) 99 Kč bez DPH za první balík a 99 Kč bez DPH za první 1 tubus do 200
cm délky při dodání zásilkovou službou PPL ( dodání převážně následující
den do 18 hod. na adresu provozovny ). Velikost balíku je limitována, součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 300 cm, délka maximálně
200 cm, hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 30 kg. Tubus jako
obal účtujeme pouze v případě, že se nejedná o dodání plného kartonu
s vlastním obalem. Symbolické účtování nákladů přepravy je u množství
3 a více balíků podmíněno průměrnou hodnotou balíku nejméně 700 Kč
bez DPH.
b) 180 Kč bez DPH za první balík a 180 Kč bez DPH za první tubus délky
do 400 cm při dodání spedicí formou balíků. Tubus jako obal účtujeme
v případě, že se nejedná o dodání plného kartonu s vlastním obalem
c) na paletě účtujeme přirážku až do výše cen dopravce
3) Při dodržení rozměrových a hmotnostních limitů předepsaných jednotlivými
přepravci či službami se přepravuje:
a) v balíku - za balík se např. považuje zboží v kartonu, v kartonu lepidla,
pěny a tmely, lepidlo - v kanystru, těsnění v papírových pytlích, izolační
podložky v roli nebo návinu ( Mirel, Starlon )
b) v tubuse - papírový tubus (svazek) obvykle kruhového tvaru pro přepravu
lišt, kartáčů a padacích prahů, závitových tyčí již od 50 cm délky do 200 cm
u PPL a.do 400 cm u spedice
c) na paletě - přednostně kompletní palety se zbožím jednoho druhu či mix
kartonů, nebo v kombinaci zboží tak, aby svým ovinutím a zajištěním byla
zabezpečena bezpečná přeprava
4) Individuální účtování nákladů přepravy za každý balík nebo paletu až do
úrovně cen přepravce se uplatní u položek, určených přednostně k osobnímu
odběru na provozovnách ( tmely a lepidla v kyblíku nebo kanystru). Dále se
individuální účtování nákladů přepravy až do úrovně ceníku přepravce uplatní
na přepravu těžkých či objemných palet a předmětů, dlouhých tyčí, tubusů
a plošných materiálů.
5) Přesné uvedení kontaktů osob oprávněných k převzetí zásilky je podmínkou
včasného doručení.
6) Dodání vlastním rozvozem z provozoven realizujeme v oblastech
označených na mapě (viz str. 257):
a) při dodržení min. hodnoty dodávky 3.000 Kč bez DPH účtujeme paušálně
2% přirážku, při platbě v hotovosti bez přirážky
b) dodávky nižší hodnoty realizujeme zasláním z Valašského Meziříčí dle
podmínek bodu 2.
c) rozvozem realizujeme pouze dodávky do provozoven s pevně stanovenou
pracovní dobou a nepřetržitým příjmem zboží. Odběratel zabezpečuje
převzetí zboží ručně či technikou na bezpečném, krytém místě v přízemí
ve vzdálenosti max. do 10 m od auta dodavatele, místo přejímky či parkování vozidla za účelem přejímky nesmí být v prostoru zakázaném
příslušným správním či státním orgánem.
7) V případě zaslání na náklady odběratele účtujeme 0,5 % přirážku.
8) U odběru podlimitního množství (méně než kartonové balení), např. lišt
a kartáčů, účtujeme k ceně zboží i cenu obalu. Stejně i v případě, kdy
standardní kartonové množství není stanoveno především zakázkové
kartáče a lišty. Viz zde uvedený ceník tubusů.
9) Při neodebrání objednaného a zaslaného zboží vzniklé vícenáklady
doúčtujeme.
10) Smluvní ceny v Kč představují cenu výrobku při odběru na provozovnách
OKENTĚS, spol. s r.o. Přirážky uvedené v čl.III (dodávky-poštovné,
dopravné) jsou stanoveny pro dodání v České republice.

Dodávky realizujeme na základě přijatých objednávek písemně, přes e-shop,
e-mailem; objednávky jsou vystaveny českým subjektem v češtině.
1) Objednávky na rozvoz přijímáme průběžně, nejpozději do 12.00 hod. před
dnem rozvozu.
2) Objednávky zasláním realizujeme průběžně, rozsahem náročnější nebo
na paletě po dohodě.
3) Dodávky expedujeme průběžně až do vyprodání zásob, s výjimkou položek
a množství, blokovaného v rámci objednávek námi potvrzených a dále
objednávek v rámci závazných rámcových objednávek smluvních partnerů.
4) Objednávky občanům dle požadavku individuálně, do 5 pracovních dnů
s email či tel. upřesněním možností plnění dodávky včetně odsouhlasení
ceny dodávky.
5) položky označené v katalogu tučně (název, barva, měrná jednotka nebo
balení) jsou obvykle k dispozici ve hlavním skladu ve Valašském Meziříčí.
Konkrétní informaci o dostupnosti zboží na jednotlivých provozovnách
na e-shop nebo u prodejců.

V. Další dispozice
1) Údaje uvedené v katalogu jsou informativního charakteru, materiály a výrobky, jejich parametry jsou specifikovány příslušnými doklady výrobců, obvykle
technickými a bezpečnostními listy.Parametry uvedené v technických listech
vycházejí z laboratorních zkoušek a testů výrobců a nemohou vystihovat
místní podmínky aplikace. Pro rozhodnutí o užití je rozhodující provedení
vlastních zkoušek.
2) U materiálů, které dle příslušných technických listů výrobce jsou při skladování a přepravě ohroženy mrazem nebo horkem, (např. akrylátové tmely a disperze, lepidla) upřednostňujeme osobní odběr na provozovnách nebo dodání
vlastním rozvozem v oblasti rozvozu. Zaslání jen na písemné vyžádání a riziko odběratele.
3) Tmely a lepidla ve kbelíku či soudku, kterým při zaslání běžným balíkem hrozí poškození obalu (kbelíku, soudku) a tím znehodnocení zboží, jsou určeny
přednostně k osobnímu odběru na provozovnách nebo k dodání vlastním
rozvozem v rámci oblasti a podmínek rozvozu nebo zasláním v rámci paletové dodávky, ceny viz bod 4 čl. III
4) Těsnění a pásky dodáváme výhradně v uvedeném základním balení (cívka,
kotouč, návin). Rozměřování neprovádíme.
5) Zasílání firmám realizujeme již od 600 Kč bez DPH výhradně z hlavní
provozovny Valašské Meziříčí.
6) Při telefonické objednávce u zaregistrovaných partnerů vycházíme z našeho
záznamu či zápisu. Objednávku evidujeme po nahlášení základních kontaktních údajů (IČO, společnost, tel., jméno objednavajícího). Telefonické objednávky se přijímají výhradně od stálých partnerů a pouze v případě dodání
dobírkou nebo platbou v hotovosti na rozvozu.
7) Objednávku zadanou přes e-shop evidujeme. Její potvrzení v položkách, cenách a termínu s Vámi následně upřesní a dohodnou příslušní pracovníci
prodeje.
8) Opakovaně nepřesné objednávky z pohledu zadání počtu kusů oproti stanovenému počtu kusů v kartonu jsme, při prodeji s uplatněním 20% (25%)
slevy z cen v katalogu či cenách individuálních, oprávněni zaokrouhlit na
v katalogu uvedená kartonová množství.
9) Objednávkou uznává odběratel tyto podmínky dodávek s tím, že právní
vztahy v nich neupravené se řídí Obchodním zákoníkem nebo dalšími
českými právními předpisy.
10) Splnění povinnosti Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. je zajištěno smlouvou
o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod číslem
EK-F00040092
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15% sleva pro firmy již od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD

Ceník tubusů
průměr x tl.stěny x délka tubusu (mm)

Mj

Cena Kč
pro Česko

70 x 2 x 1100

ks

29.00

85 x 2 x 3100

ks

68.00

Karty, kterými můžete u nás platit

CZ

Aktuální akce a novinky na www.okentes.cz
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III. Dodací podmínky - dodávky – poštovné / dopravné:

Ceny bez DPH
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