
Obchodní podmínky (platné do 20. 4. 2021)

1. Podmínky a způsob objednávání - zboží na objednávku:

Objednáním zboží na velkoobchod.bellarose.sk přistupuje zákazník na velkoobchodní
dodací a platební podmínky dodavatele. Zákazník objedná zboží vždy v odpovídající
kategorii (Madam Stoltz, IB Laursen,...) na velkoobchodní sekci e-shopu. Je nutné zaslat
objednávku pro každou značku samostatně a vždy dodržovat minimální počet kusů v
balení. Tato informace je vždy uvedena v detailu produktu. Je třeba objednávat pouze
násobky minimálního množství, tzn. pokud je u položky např. minimální množství 4 ks, je
třeba objednat pouze 4, 8, 12, 16 ... ks

Značky, které není možno objednat na B2B sekci online, objedná zákazník dle instrukcí
distributora.

● MADAM STOLTZ

Objednávka přes distributora
Jako výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku nabízíme možnost nižší
objednávky pro značku Madam Stoltz ve výši 250 euro bez DPH (dle podmínek
Madam Stoltz je minimální výše objednávky 700 euro bez DPH), v tomto případě je
však nutné čekat na kompletaci více nižších objednávek. O termínu kompletace
objednávek dodavatel posílá všem zákazníkům aktuální newsletter emailem.
Ke každé objednávce (pokud je nižší než 35.000 Kč bez DPH) je vždy účtován
poplatek za poštovné v rámci České republiky. Konkrétní výše poštovného je
stanovena dle váhy a rozměrů zásilky (balík, paleta či více palet...). Přeprava palet je
zajištěna společností DHL. Zákazník si může zajistit i přepravu vlastní, případně
zboží vyzvednout osobně v našem skladu v Brně. Zboží je nutné objednávat po
celém balení, jak je uvedeno v detailu každého produktu.

● IB LAURSEN

Pro velkoobchodní nákup jsou zde 2 možnosti objednávky:
A. Přímá objednávka ze skladu Ib Laursen v Dánsku:
Zákazník si může zažádat o vstup do velkoobchodního e-shopu na stránkách
www.iblaursen.dk a objednat si zboží napřímo z Dánska. Podmínky společnosti Ib
Laursen pro takový nákup jsou následující: minimální první objednávka 1.500 euro
bez DPH (další objednávky mohou být nižší, ale pokud bude objednávka méně než
500 euro, bude zde navíc vyúčtován manipulační poplatek ve výši 50 euro), platba
předem na euro účet, zboží lze objednat pouze v počtu po celém balení, zákazník
hradí zahraniční přepravu, komunikace probíhá v cizím jazyce.
Pokud máte zájem o tento způsob objednávky a potřebujete pomoc či radu,
neváhejte nás kontaktovat.

http://www.iblaursen.dk
http://www.iblaursen.dk


B. Objednávka přes distributora
Zákazník může využít služeb distributora pro Českou a Slovenskou republiku a
objednávat tak zboží Ib Laursen za zvýhodněných podmínek. Nákupní ceny jsou
stejné jako při nákupu napřímo z Dánska, liší se pouze mírně v CZ ceníku z důvodu
násobení eurových cen koeficientem, který zahrnuje přepočet na domácí měnu,
bankovní poplatky, kurzovní rizika a náklady na zahraniční přepravu.
Ke každé objednávce (pokud je nižší než 35.000 Kč bez DPH) je vždy účtován
poplatek za poštovné v rámci České republiky. Konkrétní výše poštovného je
stanovena dle váhy a rozměrů zásilky (balík, paleta či více palet...). Přeprava palet je
zajištěna společností DHL. Zákazník si může zajistit i přepravu vlastní, případně
zboží vyzvednout osobně v našem skladu v Brně. Zboží je nutné objednávat po
celém balení, jak je uvedeno v detailu každého produktu.
Zákazník si může vybrané zboží objednat na základě katalogu Ib Laursen (tištěný či
online). Aktuální nabídku zboží je možné shlédnouit i v demo verzi e-shopu
www.iblaursen.dk (pro dočasný přístupový kód nás kontaktujte). Svoji objednávku
sepíše do online objednávkového formuláře a zašle ji distributorovi. V objednávce je
třeba dodržet minimální počet kusů v balení (uvedeno u každé položky v katalogu).
Distributor poté potvrdí přijetí objednávky a informuje zákazníka o přibližné době
dodání (objednané zboží dopravujeme z Dánska do ČR cca 1 x za měsíc).
Jakmile je zboží doručeno na náš sklad v ČR, vystavíme fakturu, kterou je nutné
uhradit předem. Poté, co obdržíme platbu, zboží připravíme k expedici. Zaslání na
dobírku není možné.

2. Podmínky a způsob objednávání - bez omezení povinného množství, ze skladu v
ČR:

Pokud z různých důvodů není v možnostech velkoobchodního zákazníka objednat zboží po
celém balení, nabízíme možnost objednat zboží všech dodavatelů v libovolném množství
kusů. Zákazník učiní objednávku na speciální sekci Velkoobchod-skladem v ČR na této
adrese: www.b2b.bellarose.cz

Nákup je možný za těchto podmínek:

● V  této sekci je možné objednat zboží všech dodavatelů dohromady v jedné
objednávce (IB Laursen, Madam Stoltz, La Finesse) a není zde limitován počet kusů,
můžete tedy objednat např. i jeden kus od každé položky.

● Jedinou podmínkou je učinit objednávku v minimální výši 10.000 Kč bez DPH.
Minimální výše každé další objendávky je 3.000 Kč bez DPH.

● Ceny v této sekci jsou uvedeny již po velkoobchodní slevě, tedy jako koncové
nákupní pro Vás, a jsou uvedeny bez DPH.

● Dopravné a balné je při nákupu v této sekci zdarma, v případě nadrozměrných
zásilek bude dopravné a balné kalkulováno individuálně.

● Zboží je možné platit na dobírku nebo předem na náš účet. V případně
nadrozměrných zásilek je možná pouze platba předem.

● V případě osobního odběru obdrží zákazník dodatečnou slevu na objednávku ve výši
-5%.
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Pro udělení slevy je nutné nakupovat zboží pouze za účelem dalšího prodeje. Dodavatel si
může vyžádat podklady pro ověření existence provozovny odběratele a jejího zaměření.

3. Dodací lhůta, doprava a způsob platby:

Po odeslání objednávky ověříme u dodavatele, zda jsou všechny Vámi objednané položky
skladem. Poté Vám zašleme potvrzení objednávky spolu s předběžným termínem dodání.
Jakmile je zboží v našem skladu připraveno k odeslání, budeme Vás předem informovat.
Veškeré objednávky je možné platit předem na účet nebo na dobírku. U nadrozměrných
zásilek a individuálních objednávek dle katalogu, je možná pouze platba předem. Dodavatel
si může v případě dobírky vyžádat zálohovou platbu předem ve výši 20%.

4. Reklamace:

Reklamace zjevných vad, druhu a množství, zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je
kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a neodkladně. Reklamace prodávající
přijímá nejpozději do 72 hodin po převzetí zásilky. Parametry, které jsou standardní, ale
přesto se liší od představ zákazníka (např. velikost , odstín atd..) nejsou vadou a nelze je
reklamovat. Z odpovědnosti za vady zboží vznikají kupujícímu tyto nároky:
a) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží
b) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
c) vrácení zaplacené částky pokud zboží nelze nahradit
Reklamaci lze též vyřešit jakoukoliv dohodou akceptovatelnou oběma stranami.
Z reklamace jsou vyloučeny vady, které vznikly po převzetí zboží, pokud ke škodě došlo
vlivem kupujícího, třetí osoby nebo nahodilou událostí.

5. Internetový prodej:

Zahraniční dodavatelé si nepřejí, aby se jejich zboží prodávalo na internetových aukcích a
bazarech - děkujeme, že respektujete toto přání. Všechny e-shopy prosíme o dodržení
doporučených prodejních cen.
Vzhledem k velkému výskytu neseriózních e-shopů požadujeme, aby internetový prodej
značek Ib Laursen a Madam Stoltz probíhal jen skrze kvalitní a seriózní e-shopy, proto je
minimální výše objednávky pro všechny prodejce, kteří nemají kamennou prodejnu, v
hodnotě 1000 euro a každý e-shop je posuzován individuálně podle sortimentu a služeb,
které nabízí.
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