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A. Obchodné podmienky 

1. Podmienky spolupráce 

 Produkty radu Professional sú určené výhradne chovateľom a profesionálom a nemožno 

s nimi ďalej obchodovať. Pri nedodržaní tejto podmienky bude spolupráca medzi Royal 

Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. a chovateľskou stanicou ukončená.  

 K odberu produktov radu Professional je potrebná registrácia v spoločnosti Royal Canin 

Czech & Slovak Republics s.r.o. (Vyplnená zákaznícka karta, kópia certifikátu 

chovateľskej stanice, kópie preukazu pôvodu zvieraťa). Vyplnenú zákaznícku kartu, kópiu 

certifikátu chovateľskej stanice a kópie preukazov pôvodu zašle nový zákazník na e-mail 

pro@royalcanin.sk.   

2. Obratová zľava (podľa uplynulého štvrťroka) 

 Obratová zľava sa určí na základe celkového objemu odberov vykonaných zákazníkom v 

predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku (t.j. za uplynulé 3 kalendárne mesiace). Takto 

vypočítaná zľava bude zákazníkovi poskytovaná na odbery urobené v nadväzujúcom 

kalendárnom štvrťroku. 

 Po uplynutí kalendárneho štvrťroka sa platnosť zľavy končí a bude vypočítaná zľava 

nová, platná počas nasledujúceho štvrťroku. 

 Zľava bude vždy vypočítaná na základe súčtu celkového odberu urobeného zákazníkom 

v uplynulom kalendárnom štvrťroku (s DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový odber za posledný kalendárny štvrťrok 
(súčet všetkých fakturovaných čiastok s DPH pred 

odpočítaním zliav) 

Obratová zľava v % 

3.000 EUR a viac/ odber za 3 mesiace 15% 

1.800 – 2.999 EUR/ odber za 3 mesiace 10% 

1.200 – 1.799 EUR / odber za 3 mesiace 8% 

650 – 1.199 EUR / odber za 3 mesiace 6% 

450 - 649 EUR / odber za 3 mesiace 4% 

250 - 449 EUR / odber za 3 mesiace 2% 

Nový zákazník  4% 



 
 

3. Klubová zľava  

 

 Klubová zľava je priznaná každému členovi chovateľského klubu alebo kynologickej 

organizácie, ktorá nadviaže spoluprácu s Royal Canin Czech & Slovak Republics 

s.r.o. Spoluprácou sa rozumie umiestnenie banneru Royal Canin odkazujúce na 

korporátny web www.royalcanin.sk, a to vo forme vytvorenej a poskytnutej 

spoločnosťou Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. na webových stránkach 

chovateľského klubu alebo kynologickej organizácie. 

 Ďalej potom poskytnutie informácií o počte členov chovateľského klubu alebo 

kynologickej organizácie a registráciou minimálne 50% členov chovateľského klubu 

alebo kynologickej organizácie do Royal Canin chovateľského klubu, ktorí aspoň 1x 

za štvrťrok odoberú chovateľské balenia krmív Royal Canin. 

  Zľava môže byť zrušená, pokiaľ chovateľský klub alebo kynologická organizácia 

prestane spĺňať podmienky, podľa ktorých bola zľava poskytnutá. Zľava musí byť 

potvrdená zodpovedným PRO Sales Managerom . 

 Zľava 2% 
 

4. Zľava podľa kvalitatívnych kritérií 

Táto zľava je poskytovaná iba vtedy, ak chovateľ spĺňa nižšie uvedené podmienky. Zľava 

môže byť kedykoľvek zrušená, ak chovateľ prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých 

bola zľava poskytnutá. Zľava musí byť potvrdená zodpovedným obchodným zástupcom. 

 Chovateľ umiestni na úvodnej internetovej stránke svojej chovateľskej stanice (ak má 

webové stránky) banner Royal Canin, odkazujúci na korporátnu internetovú stránku 

www.royalcanin.sk, a to vo forme vytvorenej a poskytnutej spoločnosťou Royal Canin 

Czech & Slovak Republics s.r.o. 

Zľava 1% 

 

5. Nový zákazník v spoločnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 

Novým zákazníkom sa rozumie zákazník, ktorý v období od 1.1. 2013 doteraz v spoločnosti 

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. neuskutočnil žiadnu objednávku a bol novo 

zaregistrovaný pod novú fakturačnú adresu. Ak nový zákazník začne objednávať v 

spoločnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., získa 4% zľavu na hodnotu 

objednávok, uskutočnených v priebehu kalendárneho štvrťroku, v ktorom spolupráca začala. 

Obratovú zľavu (viď bod A2.) môže zákazník získať až po uplynutí príslušného štvrťroka.  

 

http://www.royalcanin.sk/


 
 

B. Dodacie podmienky 

1. Minimálna objednávka 

2. Platobné podmienky 

3. Pravidlá manipulácie s tovarom 

4. Spôsob objednania 

 

1. Minimálna hodnota objednávky s dopravou ZADARMO 

• Objednávka tovaru v hodnote minimálne 60 EUR (s DPH) a viac - doručenie 

ZADARMO (bez manipulačného poplatku). 

• Objednávka tovaru v hodnote nižšej ako 60 EUR (s DPH) - doručenie v hodnote 

7,20 EUR (manipulačný poplatok s DPH). 
 

2. Platobné podmienky 

                                

Spôsob platby 

V hotovosti pri dodaní alebo 

a. Platba vopred bankovým prevodom - zľava 2% z 

celkovej výšky objednávky, potvrdenie o zaplatení 

musí byť zaslané na pro@royalcanin.sk 

b. Ďalšie možnosti platby sú predmetom dohody s 

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 

 

3. Pravidlá manipulácie s tovarom 

• Kupujúci musí pri prevzatí tovaru tento skontrolovať, ak zistí závadu, musí 

bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom obchodného zástupcu alebo 

priamo pobočku Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. Závada musí byť 

zaznamenaná na oboch kópiách dodacieho listu. Na neskoršie reklamácie nebude 

braný ohľad. 
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4. Spôsob objednania 

 

Objednávať môže kupujúci nasledujúcimi spôsobmi: 

Telefonicky:   +421.259.204.068 

Faxom:   +421.259.204.069 

E-mailom:   pro@royalcanin.sk  

Cez web shop* na  www.royalcanin.sk  

 

C. Výhody pre chovateľov 

    1. Štartovacie balíčky pre šteňatá / mačatá 

• Ak chovateľská stanica odoberá pravidelne tovar radu Professional od spoločnosti 

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., a doloží spolu so žiadosťou o štartovacie 

balíčky pre šteňatá / mačatá krycí list mačky, žiadosť o tetovacie číslo a hlásenie o 

vrhu vzniká chovateľskej stanici nárok na štartovacie balíčky pre šteňatá / mačatá 

zadarmo.    

• Pravidelným odberom tovaru radu Professional od spoločnosti Royal Canin Czech & 

Slovak Republics s.r.o. sa rozumie odber aspoň troch objednávok tovaru radu 

Professional od Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. za jeden kalendárny rok 

pre chovateľské stanice mačiek a aspoň šesť objednávok tovaru radu Professional od 

spoločnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. za jeden kalendárny rok u 

chovateľských staníc psov.  

• Štartovacie balíčky pre šteňatá / mačatá sú chovateľskej stanici dodávané vždy s 

objednávkou tovaru radu Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. Na jednu 

objednávku radu Professional od spoločnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics 

s.r.o. je možné získať štartovacie balíčky pre šteňatá / mačatá na jeden vrh. 

 

 

 Informácia o spustení web shopu bude zaslaná v dostatočnom predstihu 
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2 . Chovateľský klub  

• Výhody chovateľského klubu spoločnosti Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. 

môže čerpať každý odberateľ radu Professional od spoločnosti Royal Canin Czech & 

Slovak Republics s.r.o. podľa aktuálnej ponuky a pravidiel chovateľského klubu. 

 

 

Pri nerešpektovaní obchodných alebo dodacích podmienok uvedených vyššie nemá 

kupujúci právo na poskytnutie jednotlivých zliav uvedených v časti A.  

V prípade nerešpektovania dodacích podmienok podľa časti B. si spoločnosť Royal 

Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. rovnako vyhradzuje právo odmietnuť 

objednávku, príp. bez náhrady a sankcie zrušiť potvrdenú objednávku urobenú takým 

kupujúcim.  

V prípade nerešpektovania podmienok podľa časti C si spoločnosť Royal Canin Czech 

& Slovak Republics s.r.o. vyhradzuje právo odmietnuť bez náhrady a sankcie 

poskytnutie výhod uvedených v časti C. 

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. si vyhradzuje právo tieto obchodné a 

dodacie podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. 
 


