OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝSEVY
1.

Objednávky

1.1. Přijímáme pouze písemné objednávky. Výsevy je možné objednat
pouze na termíny uvedené v tomto ceníku (ke stažení na www.
cernyseed.cz). Při objednávání vždy uvádějte objednací číslo a pořadové
číslo týdne, na nějž zboží objednáváte.
2.

Balení a ceny zboží

2.1. Typ použitých misek:
V1 – výsevní miska 15×20 cm
V2 – 2x výsevní miska 15×20 cm
Misky jsou expedovány v papírovém obalu, který je zahrnut v ceně. Do 1
krabice se vejde 7 výsevních misek.
2.2. Ceny výsevů jsou uvedeny v platném ceníku. Společnost Černý Seed
s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny v případě výrazných změn cen energie či jiných nepředvídatelných případech.
3.

Přeprava a dodání výsevů

3.1. Osobní odběr v sídle společnosti Černý Seed s.r.o. v Jaroměři
Minimální objednávka je 1 miska (V1, V2). Zboží je možné vyzvednout
v odběrní dny, kterými jsou úterý a čtvrtek. Přesný termín bude po
vzájemné dohodě upřesněn telefonicky. Při osobním odběru poskytujeme slevu 9 Kč z katalogové ceny za 1 ks výsevu. Zboží bude zaplaceno
při převzetí zboží.
3.2. Dodání do Vaší provozovny
Při objednávce výsevů v hodnotě 2 000 až 4 999 Kč bez DPH na jeden
odběrní termín činí cena dopravy 400 Kč. Při objednávce výsevů v hodnotě nad 5 000 Kč bez DPH je doprava zcela zdarma.
Zboží bude dodáno v týdnu uvedeném na objednávce, případně v týdnu
následujícím. Přesný termín bude upřesněn telefonicky. Rozvoz je zaji-

šťován pouze po České republice. Zboží bude zaplaceno při převzetí.
Rozvoz je organizován v těchto kalendářních týdnech: 4., 6., 8., 9.
4.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

4.1. Společnost Černý Seed s.r.o. nemůže ručit za další růst rostlin,
protože to závisí na vedlejších vlivech, které nemůže ovlivnit. Také nelze
zaručit naprostou nepřítomnost všech rostlině vlastních chorob.
Společnost Černý Seed s.r.o. dodává pouze materiál, který byl pěstován
v mezích obvyklých technických možností a při expedici nevykazoval
známky napadení. Vzhledem k možné existenci skrytých napadení se
zákazník zavazuje provést následné zkoušky a uplatnit reklamaci během
dvou týdnů. Jestliže do této doby není doručena písemná reklamace,
předpokládá se, že zboží bylo dodáno bez napadení.
4.2. Kultivační údaje uváděné v katalogu jsou pouze informativního
charakteru a je třeba přizpůsobit je konkrétním pěstitelským podmínkám.
4.3. V případě opodstatněné reklamace má zákazník právo pouze na
snížení prodejní ceny nebo na náhradu dodaného zboží. Zákazník není
oprávněn uplatňovat žádné jiné nároky.
4.4. V případě, že zákazník objednané výsevy neodebere, a společnosti
Černý Seed s.r.o. tím vznikne škoda, vyhrazuje si společnost Černý Seed
s.r.o. právo účtovat cenu neodebraných výsevů ve výši 75 % katalogové
ceny.
4.5. Dodávka musí být při převzetí zkontrolována. Jakákoliv poškození
nebo vady musí být společnosti Černý Seed s.r.o. oznámeny telefonicky
a následně písemně nebo e-mailem do tří dnů po převzetí. Pro ostatní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které neřeší speciální „Obchodní
a dodací podmínky pro výsevy“ platí přiměřeně „Obchodní a dodací
podmínky“.

