Úplné znění podmínek akce „Týden bez DPH“
I.
Úvodní ustanovení
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Společnost BESTA – Berný s.r.o., se sídlem Slatiny – Milíčeves 25, PSČ 50601, IČ: 259 25 229, zapsané v
Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15004 (dále jen
„
BESTA
“) organizuje v termínu od 0:01 hodin dne 29. 09. 2020 do 23:59 hodin dne 2. 10. 2020
marketingovou akci zvanou „Týden bez DPH“ (dále jen „Akce“)
Akce platí na prodejnách v Hořicích a Milíčevsi u Jičína na veškerý stavební materiál, který je po dobu
trvání Akce skladem, a to pouze při platbě v hotovosti či platební kartou přímo na prodejně. Na
prodejnách sleva neplatí na již zlevněné zboží ani na zboží zahrnuté do jiné reklamní kampaně.
V rámci Akce zákazník zakoupí vybrané zboží za cenu odpovídající slevě ve výši DPH, tedy za cenu, za
kterou by zboží nakupoval, kdyby si mohl uplatnit nárok na odpočet DPH. Sleva ve výši DPH je vypočtena
z původní ceny výrobku.
Výpočet slevy: Odečet DPH znamená slevu 17,36 % z celkové původní prodejní hodnoty zboží. Z právních
důvodu nemůže BESTA odečíst koncovým zákazníkům DPH jako takové, účtenka bude obsahovat cenu
výrobku po uplatnění slevy ve výši DPH, z této ceny bude odvedena DPH.
Modelový příklad: Cena zboží 100Kč vč. DPH odpovídá částce 82,64 bez DPH. Hodnota slevy v akci je
vyjádřením procentního rozdílu mezi cenou bez a včetně DPH, tedy 17,36% .
Ceny uvedené v Akci a procentuální slevy jsou vypočítány z původní prodejní ceny zboží. Původní prodejní
ceny jsou ceny, za které bylo naposledy prodáváno zboží před tím, než bylo zařazeno do předmětné
Akce.
Při objednávání zboží, resp. nákupu zboží na prodejně nabízeném v Akci je zákazník povinen postupovat v
souladu s obchodními podmínkami společnosti BESTA a předmětnými podmínkami Akce.
II.
Průběh a podmínky Akce
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BESTA v rámci Akce nabízí vybrané zboží z řad za zvýhodněnou cenu se slevou ve výši 17,36%. Zákazník
nemá právní nárok na využití Akce, pokud zboží objednal mimo období trvání Akce, dále na vyprodané
zboží, po učiněné objednávce a její akceptaci, pokud nebude zboží již dostupné anebo zvýhodněná cena
bude na určité zboží poskytnuta v omylu. V uvedených případech si BESTA vyhrazuje právo stornování
učiněné a uhrazené objednávky.
Akce platí pouze při vyskladnění zboží, tedy při vlastním odvozu v době konání Akce, tzn. v ten samý den
nákupu zboží.
Zákazník si je vědom, že s ohledem na legislativní řád České republiky není možné neúčtovat DPH, daňový
doklad bude výši DPH obsahovat, cena zboží bude ovšem ponížena o výše uvedenou slevu.
Uplatnění zvýhodněné ceny zboží v Akce je podmíněno řádným dokončením objednávky, řádným
uhrazením ceny zboží a odebrání zboží. Na zboží nabízené za zvýhodněnou cenu v rámci Akce nelze
uplatnit žádné jiné cenové zvýhodnění ani slevu. Tato Akce se nevztahuje na služby (tj. neplatí na
dopravu, manipulaci, půjčovnu nářadí, vratné i nevratné obaly apod.)

.
III.
Závěrečná ujednání
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BESTA si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání
důvodu.
Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci.
Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
V Milíčevsi dne 7.09.2020

