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Obchodné a logistické podmienky na rok 2019. 
 
1; Produktový sortiment - Na základe vždy aktuálne platného cenníka a sortimentu 

PCO- odborne spôsobilé osoby, firmy činné v regulácii škodcov 
 
AGRO predajne a distribúcia do MOC a VOC – pre obyvateľstvo! 

 Na základe písomného vyžiadania. 
 
2; Logistické podmienky  
 
2,1 Sortiment Agro  – sortiment pre predajné miesta záhrada , drogérie,  minimálny odber 

obchodné balenie. 
Minimálne vyskladnenie obchodné balenie-kartón. . Objednávky telefonicky, e-
mailom. 

2,2 ROZVOZY-  západné Slovensko raz týždenne streda, štvrtok. 
Sever a východ Slovenska raz týždenne štvrtok, piatok. 

2,3 Paušálna náhrada za rozvoz v rámci Slovenska je stanovená  na 15.00€  na adresu bez 
DPH. 

2,4 Hodnota objednávky nad 2000€ bez DPH je oslobodená od poplatku za rozvoz. 
2,5 Objednávky individuálne a vhodné na špedičnú firmu sú spoplatnené paušálnym 

poplatkom:  
Do 10kg - 6.00  € bez DPH  na adresu. 
Od 11-30kg -10€ bez DPH na adresu. 
Od 31-50kg -15€ bez DPH na adresu. 

 
V rámci sezóny/ sezónne výskyty škodcov / vyskladnenie dohodou .  
 
3; Všeobecné Obchodné podmienky pre dodanie objednávky 

 
Uzavreli podľa § 409 a nasl.Obchodného zákonníka túto – kúpnu zmluvu na 
dodávku tovaru . 

 
• 3.1. Podľa tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci 

sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar . 
• 3.2.  Kupujúci je povinný svoju požiadavku na odber tovaru písomne upresniť voči 

predávajúcemu  na tejto zmluve čo do jeho druhu, sortimentu a množstva 
/špecifikácia,objednávka/.Nedostatočne upresnenú požiadavku je predávajúci 
oprávnený uspokojiť podľa svojich kapacitných možností tovarom obdobného 
druhu ako je požadovaný, v štandartnej kvalite. 

http://www.babolna-bio.sk/
mailto:babolna@slovanet.sk


 

  BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. - profesionálne riešenie ochrany proti škodcom. 
  Prevádzka a poštová adresa:  
  Moyzesova č. 50, 984 01 Lučenec 
  Tel/00421474511697 
  www.babolna-bio.sk   e-mail: info@babolna-bio.sk 
 
 
  
 

 
 
 
• 3.3. Cenu tovaru určia zmluvné strany dohodou pri jeho špecifikácii-objednávke ; 

inak je platne podľa zmluvy dohodnutou cenou tovaru cena s DPH  uvedená 
predávajúcim na faktúre, alebo daňovom doklade dodanej s tovarom ak ho 
kupujúci prevzal . 

• 3.4. Ak na faktúre či na daňovom doklade nie je uvedené inak je kúpna cena 
splatná v deň dodania tovaru  oproti jeho prevzatiu cash-carry .Platí sa 
v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom tak, aby  najneskôr 
pri prevzatí tovaru  bola v celosti vyplatená predávajúcemu, alebo pripísaná 
k dobru účtu predávajúceho; za tým účelom predávajúci na požiadanie vystaví 
kupujúcemu predom aj tzv pro forma faktúru. 

• 3.5. Miesto plnenia je podnik predávajúceho v Lučenci  Moyzesova 50. 
Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar spolu s faktúrou či daňovým dokladom 
oproti zaplateniu kúpnej ceny, pokiaľ z faktúry či daňovému dokladu 
predávajúceho nevyplýva iný termín jej splatnosti/bod.4/ Prevzatie je kupujúci 
povinný potvrdiť podpisom  faktúry či daňového dokladu prislúchajúcej /cemu  
k dodanému tovaru; súčasne týmto momentom prechádza na kupujúceho všetko 
nebezpečenstvo prípadnej škody na tovare . 

• 3.6. Ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa zaplatiť 
predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,2% z hodnoty dĺžnej sumy za každý 
kalendárny deň omeškania. 

• 3.7. Otázky, ktoré výslovne upravené nie sú , riadia sa ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
 
Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov. 
 
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na info@babolna-bio.sk, alebo 
písomne na adrese BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. 
 
 
 
 
 
V Lučenci 02.01.2019 
 
Juraj ÁGOSTON 
Konateľ spoločnosti 
 

http://www.babolna-bio.sk/
mailto:babolna@slovanet.sk
mailto:info@babolna-bio.sk

