Provizní podmínky
Sazebník – sazebník poplatků a provizí, platný od 19.12.2016
Provozovatel za registraci v systému Energy wood ani za vystavení Zboží provizi ani poplatek neúčtuje. Registrace i vystavení Zboží
jsou zcela zdarma.
Provozovatel si účtuje provizi za uskutečněný prodej Zboží vystaveného v Nabídce za podmínek uvedených níže v čl. 1.

Provize z úspěšného prodeje
1. Vznik nároku na provizi
Provozovateli vzniká nárok na provizi:
a)

okamžikem skončení Nabídky, ve které byla Uživatelem – Kupujícím za podmínek uvedených čl. 3 Obchodních podmínek
formou návrhu na uzavření kupní smlouvy (u tzv. Aukčních nabídek) navržena alespoň počáteční vyvolávací cena, anebo

b)

okamžikem, kdy Kupující oznámí Prodejci za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek přijetí návrhu na uzavření
kupní smlouvy u Nabídek typu Kup Teď,

a to bez ohledu na to, zda bude kupní smlouva platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé) splní povinnosti z kupní smlouvy
vyplývající.

2. Výše provize
2.1
Výše provize je 10% a základem pro výpočet výše provize je tzv. konečná kupní cena, tj.
a) nejvyšší kupní cena nabídnutá formou tzv. příhozů u Aukčních nabídek, anebo
b) kupní cena akceptovaná v přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy v Nabídkách typu Kup Teď
2.2
Základem pro výpočet výše provize je konečná kupní cena bez DPH, a to bez ohledu na případné slevy poskytnuté později Kupujícímu z
důvodu odpovědnosti za vady.

3. Způsob úhrady provize
3.1
Provize budou hrazeny bezhotovostně, převodem ve prospěch účtu Provozovatele, který za tímto účelem Uživatelům sdělí.
3.2
Uživateli, jemuž vznikne povinnost uhradit provizi, bude zaslán daňový doklad (faktura) elektronicky na e-mail, který uvedl při registraci
ve svém Uživatelském účtu. Faktura je splatná do 7 kalendářních dnů od data odeslání této faktury Provozovatelem na výše zmiňovaný
e-mail Uživatele.

4 Prodlení Uživatele
4.1
Uživatel je v prodlení s úhradou provize, neuhradí-li dlužnou částku do 5. kalendářního dne po splatnosti uvedené na faktuře.
Provozovatel mu adresuje výzvu k úhradě odpovídající dlužné částky.
4.2
V případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou provize, není oprávněn vystavovat až do doby úhrady závazku prostřednictvím svého
Uživatelského účtu Nabídky. Ostatní funkce Uživatelského účtu je Uživatel oprávněn využívat bez omezení.
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4.3
V případě, že Uživatel neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do 8. dne po splatnosti uvedené na faktuře, dojde automaticky k
zablokování všech jeho Uživatelských účtů.
4.4
V případě prodlení s úhradou provize Uživatelem vzniká Provozovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý kalendářní den
prodlení počínaje 6. dnem po splatnosti uvedené na faktuře a to z celkové výše fakturované částky. Nárok Provozovatele na smluvní
pokutu, náhradu škody a zablokování účtu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

5.Závěrečná ustanovení
5.1
Tyto provizní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání systému Energy wood.
5.2
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto provizní Podmínky, a to za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
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