Provizní podmínky zprostředkovatelské
spolupráce pro LAURENS „AGENT“
p architekti, bytový designéři, projektanti, návrháři
p zprostředkovatelé obchodu
Tyto podmínky s platností od července 2015 (1.7.2014)
§

nahrazují v plném rozsahu znění všech předchozích Provizních podmínek a to i těch, které
byly přílohou Zprostředkovatelské smlouvy.

§

platí výlučně pro ceny uvedené v on-line katalogu, který je umístěn na internetové adrese
http:// laurens.cz. Ceník je na uvedené adrese obsahuje vždy nejaktuálnější informace o
cenách a technických údajích jednotlivých radiátorů, dekorativních ventilů či příp. jiného
příslušenství k radiátorům (topné tyče, dekorativní rozety, odvzdušňovací ventily, atp.).
Veškeré ceny uvedené v tomto on-line ceníku jsou v Kč bez DPH a přepravy.

§

neplatí pro aktuální prodejní akce, výprodeje (outlety) a radiátory vyráběné na zakázku,
příp. developerské projekty, pro které se cena vč. rabatu sjednává s partnerem vždy
individuálně.

§

nelze kombinovat s jakýmikoliv Rabatovými podmínkami LAURENS „Local Specialist:
a/nebo „Authorized Partner“ vytvořenými za účelem nákupu a následného prodeje dál
klientovi. Pozn.: Umožňuje-li živnostenské oprávnění Agenta činnost nákupu a prodeje
zboží je možné individuálně zvolit a dohodnout zda Partner konkrétní akci realizuje jako
„Local Specialist“ (tj. koupí a prodá dál svým jménem) a nebo jako „Agent“ za provizi jen
zprostředkuje.

§

Ostatní ujednání a doplňující informace o Platebních podmínkách, dodacích lhůtách,
přepravě vč. upozornění pro příjemce a územní platnost platí dle aktuálně platných
Nákupních a rabatových podmínek pro skupinu „Local Specialist“.

Minimální požadavky
§

přesná specifikace projektu vč. navrhovaného modelu a reference

§

kontakt na klienta/investora a informace o jakékoliv změně v průběhu řešení akce

§

přehled o výpočtu výše provize ke schválení do 10.000 Kč bez DPH

§

Zprostředkovatelská smlouva nad 10.000 Kč a při dlouhodobé spolupráci

§

součinnost při prosazování zakázky a průběhu realizace

§

souhlas s platným Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) pro obchodní
partnery a pozitivní propagace značky LAURENS

Provizní tabulka
Výše % poskytnuté slevy
Výše % poskytnuté slevy pro klienta
Nárok na provizi z objednávky

do 5%

do 20%

do 30%

nad 30%

10%

7%

5%

2%
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Základní pravidla pro výpočet provize
§

§

Provizní odměny se odvíjí od celkové ceny realizované zakázky po odečtení všech
poskytnutých slev (tj. vyfakturovaná částka bez DPH) pro danou akci. Výše provize se
pohybuje v rozmezí 5 - 10 % v závislosti na velikosti projektu a poskytnuté slevě.
Zprostředkovatelská provize je vyplácena vždy pouze jedna na objednávku. Částka je
stanovena dle výše uvedené tabulky. V případě většího počtu zainteresovaných účastníků
na jedné akci (na jedné provizi) je věc případného dělení čistě jejich záležitostí.

§

V případě rozdílných slev u jednotlivých položek objednávky bude proveden výpočet
výše poskytnuté slevy z rozdílu cen tj. Poměr celkové hodnoty zakázky dle prodejních
ceníkových cen bez slev (PC) vůči konečné fakturované (potvrzené) částce (FC).
Vzorec [% poskytnuté slevy = FC/PC]

§
§

Přesáhne-li výše % poskytnuté slevy pro klienta 35% nebo dojde-li ke zrušení nebo
neuhrazení objednávky nárok na provizi zaniká.
V případě snížení hodnoty např. z důvodu vrácení zboží, změně objednávky, opravy může
být provize upravena (zvýšena nebo krácena) a nebo může být požadováno její vrácení.

§

Provize jsou vypláceny až po 100% uhrazení fakturované částky ve lhůtě do 30ti dní po
obdržení vyúčtovací faktury.

Územní platnost

§

Tyto Provizní podmínky platí výlučně na území České Republiky a pouze pro ceny
uvedené v ceníku na http://laurens.cz a nelze je kombinovat s jinými podmínkami.

§

Všechny předchozí Provizní podmínky pozbývají vydáním nových platnost.
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