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Zboží se považuje za doručené jeho převzetím Odběratelem. Odběratel musí své výhrady k
doručenému Zboží uplatnit u Dodavatele do 24 hodin od převzetí Zboží písemně nebo
telefonicky. Pokud Výhrady neuplatí, má se za to, že k převzatému Zboží nemá výhrady.

Pokud Odběratel neobdržel Zboží v požadovaném termínu, musí toto oznámit Dodavateli
písemně nebo telefonicky do 24 hodin od doby, kdy mělo být Zboží dodáno, ale nebylo.
Pokud toto oznámení neučiní, má se za to, že bylo Zboží řádně doručeno.

2.4 Pro účely doručování Zboží se za Dodavatele považuje též jakákoli třetí osoba, která provádí
pro Dodavatele distribuci Zboží.
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Dodavatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby dodával Zboží Odběrateli do Místa
plnění bez zbytečného odkladu poté, co je sám obdrží od svých dodavatelů, nejdříve však v
první prodejní den určitého vydání, je-li vydavatelem stanoveno. Odběratel bere na vědomí a
souhlasí, že Dodavatel odebírá zboží od třetích stran a pokud dojde ke ©ožďění v dodání
Zboží v důsledku pozdního dodání Zboží třetí stranou nebo jinou okolností, která není na
straně Dodavatele, Dodavatel za takové prodlení v dodáni Zboží neodpovídá.

Odběratel je povinen v dohodnuté době Zboží od Dodavatele převzít. Pokud Odběratel
znemožní Dodavateli Zboží doručit v dohodnuté době Odběrateli, nebo pokud Odběratel
nepřevezme objednané Zboží, za doručení Zboží se považuje i to, že Dodavatel zanechá Zboží
talg aby se mohlo dostat do dispozice Odběratele, a nedošlo přitom k jeho poškození
(například na recepci objektu, kde sídlí Odběratel).

Pokud je Odběrateli Zboží zasíláno poštou, za doručení Zboží v tomto případě se považuje
převzetí Zboží Odběratelem.

Vlastnictví a nebeápečí Škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem doručení Zboží
Odběrateli.

2.9 Pro usnadnění komunikace je Odběrateli přidělen Dodavatelem identifikační kód, který je
Odběratel povinen při komunikaci s Dodavatelem používat.

2.10 Odběratel bere na vědomí a souhlasí, že Dodavatel má právo přerušit dodávky Zboží
Odběrateli v případě hrubého porušení této Smlouvy odběratelem. Za hrubé porušení této
Smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení Odběratele s platbou Dodavateli delší než patnáct (15) dnů; a/nebo

b) odmítnutí převzetí dodávky Zboží Odběratelem (včetně nevyzvednutí zásilky při
dodávce poštou).
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CENA ZBOŽÍ A ÚČTOVÁNÍ
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Dodavatel bude vystavovat Odběrateli za Zboží faktury (daňový doklad) s četností uvedenou
v Příloze l s tím, že faktura bude vystavena za veškeré doručené a dosud nevyfakturované
Zboží.

Faktura (daňový doklad) může obsahovat specifikaci dobropisů za uznané reklamace. Strany
se dohodly, že splatnost faktur nebude delší než 14 dnů.

Cena za Zboží zahrnuje dopravu na Místo plnění.

V případě prodlení Odběratele s placením ceny si strany sjednávají výši úroků z prodlení ve
výši 0,5% z dlužné částky denně.

Faktury je Odběratel povinen uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře. Za datum
úhrady se považuje připsání úhrady na účet dodavatele č. 576327073/0300 vedený u
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