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Rebel Dog …něco jinýho pro vašeho psa! 

 
Provozovatel:   
VETCENTRUM Duchek s.r.o. 
sídlo: Jindrova 854/43, 15500 Praha 5 
IČO: 27393534, DIČ: CZ27393534 
 
Obchodní zástupce:  
Eva Vošmiková  
+420 608 220 480, rebeldog@rebeldog.cz 
 
Velkoobchod - prodejna:  

Rebel Dog, Radlická 1177/65, 150 00 Praha 5 
+420 235 316 316, +420 773 277 316 
obchod@rebeldog.cz, www.rebeldog.cz 
 

 

Nabízíme spolupráci kamenným prodejnám chovatelských potřeb, e-shopům s nabídkou 

chovatelských potřeb, salónům psí krásy, veterinárním lékařům, lektorům výcviku psů a dalším 

obchodníkům s pet potřebami. Naše nabídka je zaměřena především na kvalitu a výjimečnost 

sortimentu, proto máme zájem, aby se naše zboží prodávalo na odpovídající úrovni.  

 

Obchodní nabídka platná od 1. 1. 2019 

Podmínkou obchodní spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem je přijetí obchodní nabídky 

odběratelem. 

 

Dodavatel:   

VETCENTRUM Duchek s.r.o., IČO: 27393534, DIČ: CZ27393534,  

provozovatel velkoobchodu Rebel Dog 

 

Odběratel:  

subjekt nakupující zboží za účelem dalšího prodeje zákazníkům 

 

Obchodní podmínky 

Odběratel se zavazuje: 

 

1. Pro zahájení spolupráce poskytnout dodavateli kopii živnostenského oprávnění (živnostenského 

listu nebo výpisu z obchodního rejstříku) a kompletní fakturační údaje a požadované informace 

o své společnosti a provozovně/nách (viz formulář k vyplnění – příloha č.1). 

2. Dodávané zboží prodávat pouze koncovým zákazníkům, nikoliv formou aukčního prodeje, 

prodeje na slevových portálech nebo dalšího velkoobchodního prodeje bez předchozí dohody. 

3. Dodržovat obchodní podmínky, akceptovat doporučené maloobchodní ceny (v případě snížení 

ceny zboží pod doporučenou MOC uvést důvod - např. akce, doprodej, krátká doba exspirace 

apod.) a dodržovat platební podmínky, především splatnost vystavených faktur.  

 

Dodavatel se zavazuje: 

 

1. Aktivovat na stránkách www.rebeldog.cz odběrateli velkoobchodní odběratelský účet. 

2. Dodávat odběrateli zboží dle jeho objednávky. 

3. Převzít záruky za oprávněné reklamace. 

4. Zajistit individuální přístup při spolupráci, představit nabízené produkty, poskytnout informace 

o jejich specifikách a zajistit pomoc s výběrem vhodného sortimentu. 
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Dodavatel si vyhrazuje:  

 

Právo ukončit spolupráci v případě jakéhokoliv nedodržování obchodních podmínek. 

 

Podmínky velkoobchodní spolupráce: 

 

1. Zboží je možné objednat přímo na webových stránkách www.rebeldog.cz prostřednictvím 

velkoobchodního přihlášení. 

2. Za každých celých 1.000,- Kč nákupu v cenách bez DPH navíc získáte 10 bodů do 

bonusového programu. Body se načtou na váš uživatelský účet po 14 dnech (u objednávek 

placených fakturou po její úhradě). Bonusový systém slouží k získání voucherů na nákup zboží, 

pro nákup propagačních materiálů (letáky, vzorky…), získání dárkových předmětů atd. 

3. Systém obratových slev: tyto slevy vám budou přiděleny individuálně na období 6 měsíců na 

základě obratu za předchozí pololetí. 

Individuální obratové slevy jsou přidělovány 2x ročně dle obratu (celková částka na faktuře) za 

předchozí pololetí, a to za období od 1.1. do 30.6. a za období od 1.7. do 31.12. 

 

Obrat za pololetí v Kč vč. DPH 

 

 od 30.000 Kč do 90.000 Kč = 5% slevy 

 od 90.000 Kč do 180.0000 Kč = 7% slevy 

 nad 180.000 Kč = 10% slevy 

 

Příslušné slevy budou přidělovány vždy v měsíci červenci a lednu. 

 

4. Bonusové body a obratové slevy mohou být odebrány v případě opakovaného nedodržování 

doporučených maloobchodních cen pro koncové zákazníky. 

5. XML feed poskytujeme pouze pro kompletní velkoobchodní sortiment. Za poskytnutí XML feedu 

žádáme o zveřejnění produktového banneru na vámi vybrané zboží z naší nabídky na webových 

stránkách vašeho e-shopu (na vyžádání dodáme podklady). Pro poskytnutí XML feedu 

požadujeme minimální obrat 18.000 Kč vč. DPH za pololetí. 

6. Stálým zákazníkům nabízíme možnost vrácení sezónního zboží dle podmínek uvedených v 

příloze č.2. 

  

Platební podmínky: 

 

1. Platba objednávek prvních 6 měsíců od započetí spolupráce (tedy od 1. objednávky) je 

realizována: 

a) v hotovosti  

b) platební kartou (v prodejně či na e-shopu) či online převodem 

c) předem převodem na bankovní účet 

d) na dobírku  

2. Platba dalších objednávek může být při dobré spolupráci na fakturu se splatností 14 dní. 

3. U zákazníků ze zahraničí (Slovensko...) požadujeme platbu předem převodem ve měně Euro na 

náš euro účet. 
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Dodací podmínky: 

 

1. Odběr zboží je možný osobně v prodejně Rebel Dog, Radlická 1177/65, 150 00 Praha 5, tel.: 

+420 235 316 316, +420 773 277 316 po předchozí telefonické dohodě.  

2. Standardně je zboží zasíláno prostřednictvím dopravce GLS.  

3. Pro zásilky do 5 kg vč. obalu je možné využít Zásilkovnu. 

4. Při jednorázové objednávce nad 3.000 Kč bez DPH je doprava zdarma. 

5. Po Praze je možný rozvoz naší „Rebel Károu“, osobní přeprava řidičem Rebel Dog za 199 Kč vč. 

DPH. Tato služba je zdarma při závozu objednávky nad 3.000 bez DPH. 

6. Při dopravě na Slovensko je poplatek za přepravu službou GLS 190 Kč vč. DPH. 

 

 

Pozastavení a obnovení velkoobchodního účtu: 

 

Pokud odběratel neprovede déle jak 12 měsíců žádnou objednávku, bude jeho velkoobchodní účet 

na www.rebeldog.cz pozastaven. O této skutečnosti bude odběratel předem informován. 

O obnovení VO účtu je možné kdykoliv požádat emailem obchodního zástupce, kontakt viz výše. 

Pozastavením účtu se automaticky ruší veškeré individuálně sjednané podmínky spolupráce. Jeho 

obnovením na ně nevzniká nárok a je pouze na uvážení dodavatele, zda je bude nadále 

poskytovat. 

 

Ostatní podmínky obchodní spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem se řídí dle obecně 

platných předpisů.  

 

Zasláním vyplněné Přílohy č.1 potvrzujete přijetí této obchodní nabídky. 

 
 
Za VETCENTRUM Duchek s.r.o. 

pobočku Rebel Dog 

 

spolumajitelka 

 

Daniela Duchková 


