OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 2022
Prodávajícím je BOLL GEAR s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10. IČ: 25671286. Kupujícím se
rozumí zákazník, který je pro sezónu schválený Prodávajícím, je zanesen do obchodní databáze
Prodávajícího a má zboží Prodávajícího pod obchodní značkou BOLL k dispozici kupujícím v průběhu
sezóny. Tyto obchodní podmínky (OP) platí od 1.4.2022 a nahrazují jakékoli OP předcházející.
Nedílnou součástí OP je platná Rámcová Kupní Smlouva (RKS) a platný Reklamační Řád (RŘ).
1. Termíny uzávěrek závazných předobjednávek.
1.1. Uzávěrka závazných předobjednávek na sezónu Jaro-Léto 2022 (1.4.2022-30.9.2022) je
8. 8. 2021.
1.2. Uzávěrka závazných předobjednávek na sezónu Podzim-Zima 2022-2023 (1.10.202231.3.2023) je 28. 1. 2022.
2. Vytvoření předobjednávek.
2.1. Sezónní předobjednávku Kupující vyplňuje přímo v prostředí B2B, kde je pro to vytvořen
speciální předobjednávkový formulář (SPF). Jiná forma předobjednávky nemůže být
akceptována. SPF bude otevřen pouze do data pro vyplnění předobjednávky, po tomto datu
nebude možno předobjednávku do systému zadat. Potvrzená předobjednávka Prodávajícím
se stává pro Kupujícího závazná. Minimální hodnota předobjednávky je 15.000 Kč bez DPH
ve VOC.
3. Závozy/distribuce předobjednávek.
3.1. Předobjednané zboží na sezónu bude Prodávajícím distribuováno maximálně ve 3 předem
specifikovaných závozech, které si určí Kupující. Termíny každého ze závozů (včetně
požadovaných druhů a kusů zboží) Kupující zanese nejpozději 100 kalendářních dnů před
započetím sezóny v B2B systému do SPF, který bude pro kupujícího opět zpřístupněn. O
otevřeném přístupu do SPF bude Kupující zavčas informován Prodávajícím písemnou formou
– emailem. Nebude-li tak učiněno, bude celá předobjednávka Kupujícímu expedována
kompletně na počátku sezóny v období 1. závozu. V případě nutnosti lze termín již
naplánovaných 2.-3. závozů posouvat k dřívějšímu dodání, avšak po předcházející
oboustranné dohodě a odsouhlasení Prodávajícím a bude-li to logisticky realizovatelné.
V případě neodebrání zboží ve stanoveném termínu nebo zrušení části nebo celé
předobjednávky Kupujícím, bude další zboží v průběhu sezóny dodáváno Kupujícímu za
základní VOC zboží.
Termíny závozů:
3.1.1. 1. závoz: během prvních třech týdnů v sezóně, splatnost 60 dní, slevový bonus 2%.
3.1.2. 2. závoz: během června (sezóna jaro-léto), respektive na přelomu listopadu a
prosince (sezóna podzim-zima), splatnost 30 dní.
3.1.3. 3. závoz: ne později než 2 měsíce před koncem sezóny, maximální hodnota závozu
20% celkové ceny předobjednávky, splatnost 14 dní.
3.1.4. Závozy budou rozesílány +- 2 dny kolem Vámi zvoleného data k závislosti na vytížení
skladu.
3.2. Bude-li Kupující v prodlení úhrady jeho závazků vůči Prodávajícímu v momentě plánovaného
závozu, bude Kupujícímu vystavena zálohová faktura na zboží z plánovaného závozu se

splatností 5 dnů a po jejím uhrazení bude zboží následně expedováno. Bude-li se jednat o
první závoz a bude-li Kupující v prodlení úhrady jeho závazků vůči Prodávajícímu v momentě
plánovaného prvního závozu, nebude aplikován slevový bonus 2%.
3.3. Bude-li Kupující opakovaně porušovat v sezóně pravidla obchodní spolupráce, vyhrazuje si
Prodávající právo následné závozy předobjednávek v dané sezóně fakturovat v základních
VOC zboží.
4. Dobírání zboží z volného odběru mimo předobjednávku.
4.1. Zboží dobírané z volného odběru, doobjednávka mimo specifikované závozy
předobjednávek, bude prodáváno za základní cenu (případně za zvýhodněnou cenu dle výše
předobjednávky) a nebude se odečítat od sezónních předobjednávek.
4.2. Bude-li Kupující v prodlení úhrady jeho závazků vůči Prodávajícímu v momentě vytvoření
objednávky zboží z volného odběru, bude Kupujícímu umožněno nakupovat pouze na
dobírku nebo platbu předem.
5. Dostupnost zboží mimo předobjednávku.
5.1. Nebude-li kupujícím vytvořena sezónní předobjednávka, bude k odběru pouze zboží
z volného odběru bez garance dostupnosti modelů, barev a kusů.
6. Cena za přepravu zboží.
6.1. Hodnota zasílaného zboží > 5.000 Kč bez DPH – doprava zdarma
6.2. Hodnota zasílaného zboží 1.000-5.000 Kč bez DPH – doprava dle platného ceníku vybraného
dopravce uvedeného na B2B
6.3. Hodnota zasílaného zboží > 999 Kč bez DPH – doprava dle platného ceníku vybraného
dopravce uvedeného na B2B + manipulační příplatek 89 Kč
7. Komisní prodej.
7.1. Pravidla komisního prodeje se řídí individuálními dohodami a podmínkami mezi
Prodávajícím a Kupujícím.
8. Systém poskytovaných sezónních slev.
8.1. Slevy na zboží jsou poskytovány z platných základních VOC bez DPH pro danou sezónu. VOC
zboží jsou uvedeny přímo ve SPF v prostředí B2B.
8.2. Množstevní slevy budou kalkulovány z kumulované hodnoty předobjednávky zboží ve VOC
bez DPH podle následovného klíče:
Hodnota předobjednávky
Sleva pro závozy zboží
Sleva pro dobírání zboží
≤ 24 999 Kč
0%
0%
≥ 25 000 Kč
2%
0%
≥ 50 000 Kč
5%
1%
≥ 100 000 Kč
7%
2%
≥ 200 000 Kč
9%
4%
≥ 400 000 Kč
individuální
individuální

Proč máme systém předobjednávek.
 Kupující potřebuje s dostatečným časovým předstihem rozmyslet a naplánovat, jaké zboží
chce v nadcházející sezóně prodávat a na sezonu se řádně připravit. Díky závazné






předobjednávce si může zvolené zboží předobjednat za zvýhodněných podmínek a
zabezpečit si jeho dostupnost.
Pro Prodávajícího má předobjednávka velký význam v tom, že mu pomůže odhadnout, o jaké
zboží bude zájem a v jakém množství je třeba ho pro nadcházející sezónu připravit.
Závaznou předobjednávkou na sebe Kupující přebírá část obchodních rizik, a proto jsou
předobjednávky zvýhodněny množstevními slevami. Kupující je zvýhodněn nejen při
dodávkách předobjednaného zboží, ale i v průběhu celé sezóny.
Kupující, kteří z nějakého důvodu nemohou plánovat nadcházející sezónu v předstihu a
musejí s nákupem zboží vyčkat až do samotné sezóny, samozřejmě mohou nakupovat zboží
také. Vždy se snažíme i pro ně zboží zabezpečit v dostatečném počtu. Bohužel, naše skladové
kapacity nejsou neomezené a mnohdy atraktivní zboží není volně k dispozici již před hlavní
prodejní částí sezóny.

