



Veľkoobchodná spolupráca - Podmienky 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem ohľadne veľkoobchodnej spolupráce. Nižšie uvádzame, 
za akých podmienok je možné predávať značku Pinewood a nakupovať tovar za 
veľkoobchodnú cenu.  
Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami a tiež 
s nákupným a reklamačným poriadkom. 

1. Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi Odberateľom 
(e-shop, kamenný obchod, dealer) a firmou PM Systems, a.s. Tieto podmienky tvoria základ 
obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s týmito stanovami oboznámiť ešte 
pred začatím obchodnej spolupráce.


2. Odberateľ - Odberateľom našich produktov sa môže stať každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je vlastníkom platného výpisu z obchodného registra, alebo Živnostenského listu, 
pričom veľkoodberateľ musí mať kammenú predajňu alebo prevádzkovať e-shop so sortimentom, 
ktorý je v súlade so značkou Pinewood (napr. poľovníctvo, rybárstvo, outdoor, lesníctvo…)


Veľkoodberateľom sa môžu stať aj iné subjekty ako napríklad poľovnícke združenia, lesnícke 
školy, správy na ochranu lesov, subjetky na obhospodarovanie lesov a pod…


3. Registrácia nového odberateľa je možná nasledujúcimi postupmi:  
a) zaslaním e-mailu s údajmi potrebnými k registrácii  
Pri registrácii požadujeme informácie ako Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné 
údaje (tel., e-mail), informácie ohľadne kamennej predajne alebo e-shopu. Každú zmenu údajov je 
nutné okamžite nahlásiť spoločnosti PM Systems a.s. 
Za nedopatrenie a výdavky spojené so zmenou údajov firma PM Systems a.s. nezodpovedá. 


b) Zaslaním kópie dokumentu veľkoobchodných podmienok riadne dolu opečiatkovaným a 
podpísaným konateľom spoločnosti. Dokument je potrebné priložiť do registračného e-mailu, 
alebo odoslať poštou na korešpondenčnú adresu:


PM Systems a.s. 
Partizánska Ľupča 650

032 15 Partizánska Ľupča.


4. Objednávka 

Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi : e-mailom na adresu info@lovualesu.sk

	 	 	 	 	 	 	 telefonicky - na tel.č. +421 911 650 461


Tieto kontaktné informácie sú uvedené aj na našom webe lovualesu.sk


Sortiment, o ktorý ma veľkoodberateľ záujem je vždy viditeľný na našom e-shope lovualesu.sk. 
Veľkoodberateľ má možnosť si tovar prísť vybrať aj fyzicky po telefonickej dohode v pracovné dni 
v našom showroome. 


http://lovualesu.sk
http://lovualesu.sk


Objednávka musí obsahovať: fakturačnú adresu a adresu pre doručnie tovaru v prípade, že je iná 
ako fakturačná, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu /osobný 
odber, kuriérskou službou DPD/. V ďalších objednávkach informácie o vašej spoločnosti zadávať 
nemusíte. 

Dodávky sú realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti daného produktu a 
prevádzkových možností. Objednávky sú spracovávané do 24 hodín len v pracovné dni a 
vybavované do 3 pracovných dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na 
miesto odberu, ktoré určí odberateľ v objednávke. PM Systems a.s. si vyhradzuje právo nevybaviť 
objednávku pokiaľ to neumožňujú okolnosti (produkt momentálne nie je na trhu dostupný, a pod.). 
 

Zrušenie objednávky 
V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku vo veľkoobchode, musí tak urobiť písomne, a 
to e-mailom. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov očakávame 
že nás objednávajúci o týchto okolnostiach informuje včas, a len v nevyhnutných prípadoch.


5. Hodnota objednávky 

Pre splnenie veľkoobchodnej spolupráce musí byť prvá objednávka tovaru v minimálnej sume 
500€ bez DPH.  

Každá ďalšia objednávka tovaru musí byť v minimálnej sume 100€ bez DPH. 


6. Platobné podmienky 

Prvé tri objednávky tovaru sú riešené formou úhrady : Dobierka 

Po úspešnom vybavení a uhradení troch objednávok je možný prechod na formu úhrady na 
faktúru s určitou dobou splatnosti. V prípade formy úhrady na faktúru je možné mať otvorenú 
vždy len jednu faktúru !  

Doba splatnosti faktúr za tovar je 14 dní. 

Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet 
veľkoobchodu. 


Platbu objednaného tovaru je tiež možné uskutočniť hotovostnou platbou, a to pri prevzatí 
dobierkovej zásielky od kuriéra DPD.


7. Veľkoobchodné ceny  

Ceny sú pravidelne aktualizované na našom e-shope lovualesu.sk. Firma PM Systems a.s. si 
vyhradzuje právo na zmenu ceny na základe zmeny zákonov, alebo dodávateľských cien. Je v 
záujme odberateľa si pri každom nákupe aktuálne ceny preveriť. 

Odberateľ nakupuje tovar značky Pinewood za VO cenu čo znamená:  

Cena tovaru na e-shope lovualesu.sk bez DPH - 30%. 

Tovar nakupuje od nás z našich skladových zásob. Pokiaľ si odberateľ vytvorí predobjednávku 
tovaru (predobjednávky sa robia 2 krát ročne na sezónu Jar/Leto, Jeseň/Zima) je cena bez DPH - 
40%. Predobjednávka tovaru je podmienená kartónovým odberom, ktorý je vždy detailne 
rozpísaný pri workbooku na danú sezónu. Zľava 40% bude uplatnňovaná len pri okamžitej platbe 
za predobjedávku tovaru. Čo sa týka predajných cien, tie sú určené vopred podľa platných 
cenníkov a pravidelne aktualizované na našom webe lovualesu.sk 
Veľkoobchodná zľava -30% NEPLATÍ pre položky v zľave alebo vo výpredaji! 

http://lovualesu.sk
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8. Cenotvorba a predaj tovaru značky Pinewood 

Veľkoodberateľ je povinný dodržiavať predajné ceny podľa aktuálneho platného cenníka danej 
sezóny. Ceny sú pravidelne aktualizované na našom e-shope lovualesu.sk. Svojvoľná úprava 
predajných cien tovaru je možná po komunikácií s dodávateľom / teda s nami/. 


Spoločnosť PM Systems a.s. zakazuje predaj tovaru značky Pinewood na slovenskom trhu 
prostredníctvom partnerského predaja cez nákupné portály ( alza.sk, mall.sk … ).


Veľkoodberateľ nesmie ponúkať iný tovar značky Pinewood na svojom e-shope ako ten, 
ktorý má fyzicky na sklade a zakúpený od nás.  

9. Dodávka tovaru 

Tovar na území SR zasielame kuriérskou službou DPD. Kupujúci si môže obstarať aj svoju vlastnú 
prepravu, o čom pri objednávke informuje predajcu. 

Náklady na prepravu tovaru hradí odberateľ pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade že tovar je pri 
doprave prepravnou službou zjavne poškodený, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať 
prepravnú službu. Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. PM Systems a.s. 
zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Tovar je tiež možné prevziať osobne v 
showroome. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru, a či tovar nie je 
mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objaví nezrovnalosť v dodávke a fakturácii tovaru, prosíme 
bezodkladne kontaktovať PM Systems a.s., najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru. Neskoršie 
reklamácie nemusia byť akceptované.  
Spoločnosť PM Systems a.s. sa vždy snaží vyhovieť požiadavkám svojich odberateľov, preto nás 
pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte. 


10. Záručné a reklamačné podmienky  

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach.


11. Záverečné ustanovenia 

Veľkoobchod si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať 
zmena obchodnej politiky alebo legislatívneho prostredia.  

Tieto veľkoobchodné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke lovualesu.sk, rovnako sú 
dostupné na nahliadnutie v tlačenej forme v našom showroome. 

! Upozornenie ! : Pretože PM Systems a.s. predáva tovar určený k ďalšiemu predaju, 
neposkytuje služby ako napríklad záruka vrátenia peňazí a záruka možnosti vrátenia tovaru, 
ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj 
spotrebiteľom. To znamená, že objednaný tovar nie je možné vrátiť z toho dôvodu, že Vám ho 
zákazník nechce, alebo ste ho nepredali, ... 

———————————————————————————————————————————
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Údaje veľkoodberateľa 

Obchodné meno:         …………………………………………………………………………………


Sídlo spoločnosti:	   …………………………………………………………………………………


IČO:	 	 	   …………………………………………………………………………………


DIČ:	 	 	   …………………………………………………………………………………


IČ DPH:	 	   …………………………………………………………………………………


Kontaktný e-mail a tel.č : ………………………………………………………………………………


 

…………………………………		 	 	 	 	 ……………………………………

	     Dátum  	 	 	 	 	 	 	 	 pečiatka a podpis

	 	 	 	 	 	 	 	 	                     konateľa


